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RINGKASAN
Pendidikan adalah upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia
lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia,
sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan
akhlak, perasaan maupun perbuatan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan
mengambangkan metode pembelajaran yang berbasis kepada nilai-nilai Islami. Hal
ini penting, karena proses pembelajaran tanpa adanya metode yang baik, yang
sesuai dengan perkembangan zaman sulit untuk diperintahkan.
Pada bagian lain, Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam, sebagai kitab petunjuk
dan sekaligus sebagai sumber pengembangan metode pembelajaran. Diantara
metode pembelajaran yang termaktub dalam Al-Qur’an adalah: metode ceramah,
metode Tanya jawab, metode diskusi, metode hiwar (dialog), metode amtsal
(perumpamaan), dan lain-lain.

i

PRAKATA
Segala puji milik Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat serta salam
semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi Muhammad SAW, kepada
para sahabat, seluruh keluarga, dan kepada kita sebagai umatnya yang selalu
komitmen dan setia kepada ajarannya.
Alhamdulillah dengan segala kelemahan dan kekurangannya, saya dapat
menyelesaikan penelitian Hibah Bersaing tahap awal, dengan judul penelitian
“PENGEMBANGAN METODE PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS NILAINILAI ISLAMI”. Mudah-mudahan dari hasil penelitian ini dapat memberikan
manfaat bagi semua pihak, terutama lembaga/ Fakultas Teknik Universitas
Pasundan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran yang
lebih maju dan mampu berkompetisi dengan universitas lain yang ada di Indonesia
maupun mancanegara. Disisi lain, dari penelitian ini diharapkan dapat membantu
para dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menyampaikan materi ajarannya,
agar para mahasiswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Karena metode
pengajaran yang disampaikan dosen sejatinya harus banyak variasi sehingga dapat
menumbuhkan gairah serta semangat belajar bagi para peserta didik, dalam hal ini
para mahasiswa.
Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, dapat membimbing kita kea rah yang
lebih baik, yaitu dalam rangka mencetak para kader bangsa yang berkarakter,
berbudi pekerti luhur, kuat, mandiri dan siap untuk bekerja.
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PENGEMBANGAN METODE PROSES PEMBELAJARAN PAI BERBASIS NILAINILAI KARAKTER ISLAMI
(Studi Kasus : Di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung)

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa berhak menerima pendidikan dan
pengajaran. Pendidikan yang diberikan kepada mereka bukan hanya pendidikan yang bersifat
kecerdasan intelek (kognitif )semata, tetapi juga pendidikan agama (apeksi)yang mengarah pada
terbentuknya pribadi – pribadi yang saleh, santun, cakap dan pintar. Pendidikan Islamsangat
penting sebab dengan,pendidikan Islam orang tua atau guru berusaha secara sadar memimpin dan
mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan rohani sehingga mampu membentuk
kepribadian yang utama yang sesuai dengan ajaran Islam.
Pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak kecil,sebab pendidikan pada masa
kanak-kanak merupakan dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya.1Di sisi lain,dalam
mewujudkan tujuan pendidikan agama Islam di sekolah atau kampus memegang peranan sangat
penting.Oleh karena itu pendidikan agama Islam di Indonesia dimasukan2ke dalam kurikulum
nasional yang wajib diikuti oleh semua anak didik mulai dari SD sampai perguruan Tinggi
sebagaimana yang termaktub dalam Tap MPR tahun 1983 sebagai berikut: “Diusahakan supaya
terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan
kehidupan kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang
dimasukan kedalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan
Perguruan Tinggi”.
Bagi Islam tentunya pendidikan agama yang wajib diikutinya itu adalah pendidikan agama
Islam.Pendidikan agama Islam mempunyai tujuan kurikulum yang merupakan penjabaran dari

1

Abdul Majid. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2004, Hlm.139
Abdul Majid, Ibid. halaman.140
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tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003,
yaitu: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlakmulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.”
Pendidikan agama Islam bukan hanya diajarkan di Pesantren, Madrasah ataupun Perguruan
Tinggi yang berlabel agama Islam seperti IAIN,UIN,STAIN, STAI dan yang sejenisnya. Akan
tetapi, pendidikan agama Islam wajib pula diajarkan atau diberikan kepada mahasiswa yang
menuntut ilmu di perguruan tinggi umum semisal,ITB,UI,UNPAD,UGM,UPI,UNPAS dan yang
lainnya.Hal ini karena merupakan penafsiran dan penjabaran dari tujuan pendidikan Nasional dan
Tap MPR tahun 1983 di atas.Pendidikan Agama Islam berarti usaha-usaha secara sistematis dan
pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. (Zuhairani,
1983 : 27).
Pendidikan, menurut Ahmad Tafsir (Guru Besar Pendidikan Agama Islam UIN Bandung),
ialah Pengembangan pribadi oleh semua aspeknya, dengan penjelasan bahwa yang dimaksud
pengembangan pribadi ialah yang mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh
lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain (guru) seluruh aspek mencakup jasmani, akal, dan
hati.3
Hampir senafas dengan Ahmad Tafsir, M.Fadlil al-jamaliy seperti dikutip oleh jalaluddin
mengatakan: Pendidikan sebagai upaya mengembangkan,mendorong serta mengajak manusia
lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga
terbentuk

pribadi

yang

lebih

sempurna,baik

yang

berkaitan

dengan

akal,perasaan

maupunperbuatan.4Kemudian Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany mengemukakan
pendidikan

sebagai,

proses

mengubah

tingkah

laku

individu

pada

kehidupan

pribadi,masyarakat,dan alam sekitarnya,dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan
profesi diantara berbagai profesi asasi dalam masyarakat.5 As-Syaibany menyorotinya lebih

3

Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
2008, hlm.26
4
Jalaluddin. JEOLOGI PENDIDIKAN. PT.Raja Grafindo,Jakarta,tahun 2001,hlm.73
5
Ibid,Halaman.74
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kepada pendidikan karakter dan kepribadian,yaitu bahwa pendidikan pada hakikatnya ingin
merubah tingkah laku individu dari kurang baik menjadi baik.
Menurut Prof.Langeveld (Pakar pendidikan Belanda) mengemukakan,pendidikan ialah
suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk
mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.6Dalam garis besar Hukum Negara (GBHN) pada tahun 1973,
dikemukakan tentang pengertian pendidikan, bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu
usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di luar sekolah, dan
berlangsung seumur hidup.7
Menurut Udin Saefudin, pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat
pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dapat dididik dan
mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta
keamanan dan ketakwaan manusia.8
Dari segi bahasa, Islam adalah suatu nama yang mengandung arti pendidikan. Menurut
Jalaluddin9secara bahasa Islam itu memuat berbagai makna, salah satu diantarannya yaitu kata
Sulam yang makna asalnya adalah tangga. Dalam kaitan dengan pendidikan, makna ini setara
dengan makna “peningkatan kualitas” sumber daya insan (layaknya tangga, meningkat naik).
Pendidikan Islam mempunyai tujuan yang amat mulia,yaitu menjadikan manusia yang baik
dengan cara menanamkan takwa dan akhlak

serta menegakkan kebenaran dalam rangka

membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam.Al-Abrasy seperti
di kutip oleh Hasan Langgulung,bahwa pembentukan akhlak yang mulia adalah tujuan pendidikan
yang sebenarya.10
Pendidikan Islam diajarkan di perguruan tinggi umum sangat lah baik dan mulia.Hal ini
karena ada kesamaan antara tujuan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan Nasional.UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) bahwa tujuan
Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang
beriman,bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia,sehat,berilmu, cakap,
kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta betanggung jawab.11
6

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural.Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Halaman: 33
Lihat Choirul Mahfud, Hlm. 33-43
8
Udin Saefuddin. Perencanaan Pendidikan. PT. REMAJA Rosdakarya
9
Bandung. 2007. hlm.06
10
alaluddin,Op.Cit.68
11
Lihat Hasan langgung. Manusia Dan Pendidikan. Jakarta, pustaka al-Husna,1995,hlm.60
7
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Adapun Sistem Pendidikan Nasionla dalam Undang-Undang no.20 Tahun 2003 dijabarkan
dalam peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SN).Dalam
peraturan pemerintah tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: a.standar isi, b.standar proses,
c.standar kompotensi lulusan, d.standar pendidikan dan tenaga kependidikan, e.standar sarana dan
prasarana, f.standar pengelolaan, g.standar pembiayaan, h.standar penilaian,g.pendidikan.12
Pada sisi lain,inti dari pada pendidikan agama Islam adalah menekankan kepada nilai-nilai
keimanan, ketaqwaan,dan akhlakul karimah.Hal ini sebagaimana Firman Allah yang artinya13“Hai
manusia,sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan
dan menjadikankamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling
bertaqwa.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal“.Kemudian (Q.S Ibrahim
/14: 24) “Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang
baik seperti pohon yang baik,akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.”14
Sementara, fungsi pendidikan Agama Islam seperti yang dikemukakan Oleh Abdul
Majid,dan Dian Andayani,dalam bukunya, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi,yaitu :
1.

Pengembangan,yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah
SWT. yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga.Pada dasarnya kewajiban menanamkan
keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah
berfungsiuntuk

menumbuhkembangkan

lebih

lanjut

dalam

diri

anak

melalui

bimbingan,pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat
berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
2. Penanaman nilai,sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagian hidup di dunia dan di
akhirat.
3. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan
fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran
agama Islam.

12

Anonimous. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung,Fokus
Media,2006,hlm.125
13
QS. Al-Hujurot /49 : 13
14
Yang dimaksud kalimat yang baik, ialah kalimat tauhid, segala ucapan yang menyeru kepada kebajikan dan
mencegah dari kemunkaran serta perbuatan yang baik. seperti kali at laa ilaaha illalloh
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4. Perbaikan,yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,kekurangan-kekurangan dan
kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan,pemahaman dan pengalaman ajaran
dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pencegahan,yaitu untuk menangkal,hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain
yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia
Indonesia seutuhnya.
6. Pengajaran,tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum sistem dan fungsional.
7. Penyaluran,yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama
Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan
untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.15
Ada beberapa alasan ,bahwa penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Bandung, paling tidak ada enam alasan yang melatarbelakangi penulis
mengadakan penelitian di kampus tersebut.

Pertama,Falsafah Dasar
Sebagai bagian Integral Paguyuban Pasundan, maka Falsafah Fakultas Teknik Universitas
Pasundan adalah sebagai berikut:
1.

Bahwa kebahagiaan adalah rahmat dan karunia Allah SWT dan merupakan hak semua umat
manusia

2.

Paguyuban Pasundan bertujuan membawa kehidupan masyarakat Indonesia ke arah
kebahagian yang di ridhoi Allah SWT.

3.

Dengan jalan meningkatkan kehidupan masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan
di bidang teknologi.

4.

Dalam perjalanan usahanya,dasar negara Pancasila menjadi landasan idilnya dengan
Undang-Undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Islam sebagai landasan
ketuhanannya.

Kedua,Prinsip Dasar
1. Keuniversalan dan keobyektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran.

15

Abdul Majid,dan Dian Andayani,Pendidikan Agama Islam Berbasis kempetensi
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2. Kebebasan akademik yang di laksanakan dengan hikmah dan tanggung jawab.
3. Keadaban,kemanfaatan,kebahagiaan,kemanusiaan dan kesejahteraan.
4. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah
keilmuan yang harus di taati oleh anggota sivitas akademika.
5. Penelitian dan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas
6. Kemandirian

manajemen,transportasi,efesiensi,dan

pengutamaan

pada

kepentingan

Universitas.
Ketiga,Nilai Dasar
1. Nyantri,nyunda,nyakola
2. Jujur,adil,berintregritas,dan santun
3. Bermutu,inovatif,dinamis,dan efisien
4. Mandiri dan bertanggung jawab
5. Terbuka serta berwawasan kebangsaan dan global
Keempat, Motto
Pengkuh Agamana,Luhung Elmuna,Jembar Budayana
Kelima, Visi
Visi Fakultas Teknik adalah menjadi penyelenggara pendidikan tinggi teknik terbuka
menuju komunitas akademik peringkat internasional yang mengsung nilai kesundaan dan ke
Islaman di tahun 2021.
Keenam, Misi

Misi Fakultas Teknik yaitu : Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik yang berkualitas
dalam melaksanakan tri dharma Perguruan Tinggi, berkonsentrasi dalam pembangunan,serta
mengusung nilai ke sundaan dan keIslaman16

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukaan di atas, maka penulis
membuat rumusan masalah seperti di bawah ini :
1. Bagaimana membangun metode proses pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai karakter Islami
di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung?
16

Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Teknik Unpas 2014-2015,Halaman: 1-2
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2. Bagaimana membangun model penerapan kurikulum PAI berbasisnilai-nilai karakter Islami
di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung?
3. Bagaiamana membangun metode evaluasi pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai karakter
Islami di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung, dan di FKIP Universitas Islam
Nusantara Bandung?

C. Tujuan Penelitian
Pada dasarnya,tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keberadaan pendidikan
Islam di perguruan Tinggi Umum, terutama pendikan Islam yang berjalan di Fakultas Teknik
Pasundan Bandung yaitu :
1. Untuk membangun metode proses pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai karakter Islami di
Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung.
2. Untuk membangun model penerapan kurikulum PAI berbasis nilai-nilai karakter Islami di
Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung.
3. Untuk membangun metode evaluasi pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai karakter Islami di
Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik untuk Fakultas Teknik ataupun bagi
Universitas Pasundan itu sendiri. Bahkan, berguna juga secara akademis hasil penelitian ini
diharapkan berguna untuk memperkaya hasanah keilmuan pendidikan agama Islam, memperkaya
teori-teori ilmiah yang sangat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi peserta
didik unsur-unsur terkait lainnya.
Adapun secara praktis hasil penelitian ini, akan bermanfaat bagi Fakultas Teknik dan Sivitas
akademika Universitas Pasundan.
1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai luhur ajaran Islam yang relavan dengan
petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang unggul (Basthotan Fil Ilmi Wa Al-Jismi) , yaitu lulusan yang
pengkuhagamana, luhung elmuna, dan jembar budayana bukan sekedar moto akan tetapi
menjandi kenyataan.
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3. Meningkatkan kepribadian jati diri lulusan, yang memiliki sifat tawadlu (rendah hati) arif,
bijak dan cerdas dalam membaca perubahan nilai yang berkembang di musyarakat.

E. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini muncul dari kerangka pemikiran yang sangat mendasar, yaitu :
1. Bahwa Pendidikan Islam adalah suatu sistem untuk membangun dan mengembangkan potensi
siswa, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Hal ini sesuai dengan Firman Allah
yang tersirat dalam (QS. Al-Alaq /96 : 1-5)
-

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan

-

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

-

Bacalah, dan Tuhanmulah, Yang Maha Pemurah

-

Yang mengajar manusia dengan perantara pena.

-

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinnya.17

2. Dengan pendidikan Islam kita berusaha untuk membetuk manusia yang berkepribadian kuat
dan baik (Akhlaklul Karimah) berdasarkan pada ajaran agama Islam.
3. Pendidikan agama Islam bukan hanya teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak
memisahkan antara iman dan prestasi ibadah (amal saleh). Oleh
karena itu, pendidikan iman dan pendidikan amal, juga ajaran Islam berisi tentang ajaran sikap
dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perseorangan dan bersama,
maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat (Drajat, 1992
: 25-28).
4. Pendidikan Islam adalah sebagai proses penyampaian informasi dalam rangka pembentukan
insan yang beriman dan fungsinya di dunia dengan selalu memelihara hubungannya dengan
Allah, dirinya sendiri dan lingkungan
hidupnya. (Ali , 1995 : 139).
5. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk
membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang utama
17

As-Shabuni menjelaskan, bahwa untuk mencetak manusia unggul adalah: (1). Rajin membaca (belajar). (2).
Manusia yang mengetahui harga dirinya, (3). Manusia yang mengenal Tuhannya (dengan belajar) Pendidikan Islam,
(4). Banyak menulis. (5). Mengadakan penelitian sesuatu yang belum diketahuinya. Lihat shofwat At-Tafsir, jika III,
hlm. 581
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(Insan Kamil) berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan baik
terhadap Allah SWT. (Hablum Minalloh), sesama manusia ( Hablum Minan Nas) dirinya
sendiri dan alam sekitarnya.
6. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya
sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah
adalah beribadah kepada Allah. “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya
mereka beribadah kepada-Ku” (QS. Al-Dzariat : 56).

F. Hipotesis
Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung adalah bagian integral Paguyuban
Pasundan.Untuk menjadi Fakultas yang maju dan mampu berkompetisi dengan Universitas lain
yang ada di Indonesia dan di dunia.
1. Prinsip Dasar
1. Keuniversalan dan keobjektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai

kenyatan dan

kebenaran.
2. Kebebasan akademik yang di laksanakan dengan hikmah dan bertanggung jawab.
2. Nilai Dasar
a. Nyantri, Nyunda, Nyakola
Nyantri, mengandung arti bahwa Fakultas teknik ingin mencetak peserta didiknya yang
punya komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama Islam dan berupaya
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
b. Jujur,adil, berintregritas,dan santun
3. Motto
Pengkuh agamanna,Luhur Elmuna,Jembar Budayana.Motto ini terinspirasi Oleh Firman
Allah )Q.S.2:247(. “Allah menganugrahkannya Ilmu yang luas,tubuh yang perkasa”.
Visi
Visi Fakultas Teknik adalah menjadi penyelenggara pendidikan tinggi teknik terkemuka
menuju komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai Kesundaan dan
Keislaman di tahun 2021.
Misi
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Misi Fakultas Teknik yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Berkontribusi dalam pembangunan, serta
mngusung nilai Kesundaan dan Keislaman.
Itulah sekilas pandang tampilan Fakultas Teknik Universitas Pasundan yang sejak lama berkirprah
dalam pendidikan, membantu pemerintah mencetak anak bangsa menjadi pribadi-pribadi yang
jujur, adil, cakap, dan berilmu pengetahuan.
Hasil penelitiann awal yang pernah saya lakukan dari tahun 2010-2015 menunjukan bahwa
proses pendidikan Islam di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung telah memiliki konsep
dan visi-misi yang jelas, hanya belum maksimal, dan perlu penelitian dan pengembangan lebih
lanjut. Sehingga diharapkan dikemudian hari Fakultas Teknik Universitas Pasundan menjadi
Fakultas yang maju, mampu berkompetisi dengan Fakultas dan Universitas lain di dunia, serta
berkontribusi positif kepada pemerintah dan masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan.

G. Langkah-langkah Penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian
Dalam pemecahan masalah yang diteliti, penulis menggunakan metodedeskriptif
analitik dengan pendekatan kualitatif.Menurut Moleong, pendekatan kualitatatif adalah
pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami Fenomena apa yang dialami oleh
subjek penelitian.Hampir sama dengan Moleong, Syaodih Sukmadinata mengatakan,
penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara
mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut bisa
berupa seorang pemimpin sekolah atau pimpinan pendidikan,sekelompok siswa,suatu
program,suatu proses,satu penerapan kebijakan, atau satu konsep.
Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang matang untuk menentukan
tempat,partisipan, dan memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat emergent atau
berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dalam temuan di lapangan.Desain yang
berubah atau emergenttersebut bersifat sirkuler karena penentuan sampel yang bersifat
purposif,pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara simultan dan merupakan
langkah yang bersifat interaktif bukan terpisah-pisah.18
2. Jenis dan Sumber Data
18

Syaodih,hlm.99
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Menurut Syaodih, ada beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif
yaitu :

 Wawancara
Wawancara atau (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data
yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dan deskriptif. Wawancara dilaksanakan
secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara
dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannnya untuk melampirkan data dari
kelompok

seperti

wawancara

dengan

suatu

keluarga,pengurus

yayasan,pembina

pramuka,dll.
Sebelum melaksankan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara
yang disebut pedoman wawancara (interviewguide),
pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau
direspon oleh responden. Isi pertanyaan atau pernyataan bisa mencakup fakta, data
pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atauevalaluasi responden berkenaan dengan fokus
masalah atau variable-variable yang dikaji dalam penelitian.

 Angket

Angket atau kuisoner (Questionnaire) merupakan suatu teknik atau cara
pengumpulan data secara tidak langsung (Peneliti tidak langsung bertanggungjawab
dengan respon). Instrumen atau alat pengumpulan datanyadisebut angket berisi sejumlah
pertanyaan atau pernyataan yangharus dijawab atau direspon oleh responden.
Angket dijawab atau diisi oleh responden dan peneliti tidak selalu bertemu langsung
dengan responden,maka dalam penyusunan angket perlu diperhatikan beberapa hal.
Pertama, Sebelum butir-butir pertanyaan atau pernyataan ada pengantar dan
petunjuk pengisian. Dalam pengantar dijelaskan maksud

pengedaran angket,jaminan

kerahasian jawaban serta ucapan terima kasih kepada responden.
Kedua,Butir-butir pertanyaan dirumuskan secara jelas,menggunakan kata-kata
yang lazim digunakan (Populer),kalimat tidak terlalu panjang dan tidak beranak lucu.
Dalam butir-butir pertanyaan atau pernyataan tertup sebaiknya hanya berisi satu pesan
(message) sederhana, sedang dalam pertanyaan atau pernyataan terbuka bisa berisi satu
pesan kompleks atau lebih dari satu pesan yang tidak terlalu komplek.
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Ketiga,Untuk setiap pertanyaan atau pernyataan terbuka dan berstruktur disediakan
kolom untuk menuliskan jawaban atau respon dari responden secukupnya.

 Observasi

Observasi (observation)

atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang
berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar,
kepala sekolah yang sedang memberikan pengarahan, personil bidang kepegawaian yang
sedang rapat dsb. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun non partisipatif.
Dalam observasi partisipatif (participatory observation) pengamat ikut sebagai peserta
rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi non partisipatif (participatory observation)
pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak
ikut dalam kegiatan.
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BAB II
LANDASAN TEORI
1. Pengertian Pendidikan
Pada hakikatnya, pendidikan itu adalah membimbi- ng atau membina anak didik ke arah
yang lebih baik dan dapat tumbuh sebagai manusia dewasa yang normal dan berkepribadian baik.
Langeveld, sebagai di kutip oleh Choirul Mahfud mengatakan, bahwa “pendidikan ialah suatu
bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai
tujuan, yaitu kedewasaan”.19 Menurut Marimba, bahwa “pendidikan adalah bimbingan atau
pimpinan secara sadar oleh pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.20Hampir
sejalan dengan di atas, dalam Garis besar Harian Negara (GBHN) pada tahun 1973, dikemukakan
tentang pengertian pendidikan, bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang
disadari untuk mengembangkan kepribadian, dan kemampuan manusia yang dilaksanakan di
dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup.21
Ki Hajar Dewantara dalam konggres taman siswa yang pertama pada 1930 ia mengatakan,
bahwa “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti
(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak”. Sedangkan menurut Driyakara,
“pendidikan adalah upaya ke taraf insani itulah yang disebut mendidik”. Pendidikan ialah
pemanusian manusia muda (Ditjen Dikti, 1983/1984:19). Dalam Dictionary of Education, seperti
dikutip oleh choirul Mahfud bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan
kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup,
proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol
(khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami
perkembangan kemampuan sosial dan kemapuan individu yang optimum (maksimal). Sementara,
menurut Crowand, pendidikan adalah proses yang berisi berbagai kegiatan yang cocok bagi
individu

untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta

kelembagaan sosial dari generasi. Menurut Choirul mahfud, bahwa pendidikan itu berarti : 22
a. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan lingkungan.

19

Choirul, Mahfud, Pendidikan Multi Kultural, (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2009), hlm.33
Ahmad Tafsir, Ilmu pendidikan dalam Perspektif Islam. (Bambang, PT. Remaja Rosdakarya, 2008),hlm. 24.

20
21

Choirul Mahfud, op.cit.hlm 33-34.
Choirul Mahfud,Ibid.hlm.34

22
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b. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada anak-anak dalam pertumbuhannya.
c. Suatu pertumbuhan usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang
dikehendaki oleh masyarakat.
d. Suatu pembentukan karakter, kepribadian dan kemampuan anak-anak dalam menuju
kedewasaan.
2. Pengertian Karakter
Menurut Pusat bahasa Depdiknas, seperti dikutip oleh Aan Hasanah, pengertian karakter
adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, persona- litas, sifat bertabiat, dan
berwatak 23. Menurut fadzkirotun musfiroh (UNY 2008), karakter mengacu kepada serang-kaian
sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Lebih
jauh Aan Hasanah menjelaskan, karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “To mark“ atau
menandai dan memfokuskan bagaimana yang mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk
tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek
lainnya dikatakan orang yang berkarakter jelek.
Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan
berkarakter mulia. Sementara, dalam bahasa Inggris, character memiliki arti : watak, karakter,
sifat, dan peran. Karakter juga dapat diartikan “mental or moralqualities that qualities that make
a thing what it is different from other”. Karakter juga berarti agregat fitur dan ciri-ciri yang
membentuk sifat individu dari beberapa orang atau hal.
Watak adalah sifat lain manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku,
budi pekerti, tabiat dasar. Dengan demikian kata Aan hasanah, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan,
akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, tabiat, watak, karakter
mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian(6). Menurut Ryan dan Bohlin, bahwa karakter
mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (Knowing The Good) dan melakukan
kebaikan (Loving The Good).
Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu seringkali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik.
Maka, pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju
standar-standar baku.

23

Aan Hasanah, Ibid. hlm. 40-41
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Menurut Hornby dan Pannwell, sebagaimana dikutip Oleh Abd, majid dkk, mengatakan:
“Karakter adalah Kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi” .24
Sepaham dengan di atas Hermawan Kertajaya )010 :3( mengatakan karakter adalah “Ciri
khas“ yang memiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut menurut Hermawan
adalah “ isli “ dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin
pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.
Istilah karakter dan kepribadian atau watak sering digunakan secara bertukar tukar, Allport
mengatakan kata watak berarti “normatif”, serta mengatakan bahwa watak adalah pengertian etis
dan mengatakan bahwa “Character is personality evaluated and personality is character
devaluated” (Watak adalah kepribadian dinilai, dan kepribadian adalah watak yang di nilai).
Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada
diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang sering orang
menyebutnya dengan tabiat atau perangai. 25
Sementara itu bagi Hunter (2000) karakter adalah sebagai perpaduan antara tiga elemen
yakni, displin moral, kelekatan moral, kelekatan moral dan otonomi moral. Karakter seseorang
dikontruksi dari ketiga elemen moral yang dipengaruhi bukan hanya adanya perbedaan individual
dalam memahami pengetahuan moral dan pemahaman aturan moral tetapi juga dipengaruhi oleh
perbedaan Faktor sosial budaya yang menentukan perila- ku moral individu. Oleh karena itu,
karakter dan moral saling memiliki keterkaitan. Orang yang baik biasanya memiliki kesadaran
terhadap implikasi moral pada setiap

perilaku yang berkaitan dengan

kehidupan sosial.

Sedangkan menurut Hill, karakter menentukan pikiran pribadi seseorang dan tindakan yang
dilakukannya. Karakter yang baik adalah motivasi batin untuk melakukan apa yang benar, sesuai
dengan standar tertinggi

perilaku, dalam setiap situasi. Pendidikan karakter mengajarkan

kebiasaan cara berfikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama
sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan serta membantu mereka untuk membuat
keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan.26
Doni Koesoema mengatkan, pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara
individu dan sosial adalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumuhan kebebasan
24

Abdullah,dkk. Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung,
Rosda Karya )
25
Abdul majid,dkk.Ibid.hlm. 12
26
Aan Hasanah Op. Cit, hlm. 42.
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individu itu sendiri, menurutnya bahwa pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan
kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia. Untuk mengadakan internalisasi nilai
sehingga menghasilkan disposisi aktif dan stabil dalam individu. Menurut An Hasanah, ada enam
jenis karakter menjadi acuan seperti yang terdapat dalam (The six pillars of character yang di
keluarkan oleh character counts coalition)(a project of thejosseph institute of ethics) enam jenis
karakter itu adalah : 27
a. Trushtworthiens, bentuk karakter yang membuat seorang menjadi: berintegritas, jujur, dan
loyal.
b. Fairness, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak
suka memanfaatkan orang lain.
c. Charing, bentuk karakter yang membuat seseorang miliki sikap peduli dan perhatian terhadap
orang lain maupun kondisi sosial sekitar.
d. Respect, bentuk karakater yang membuat seorang selalu menghargai dan menghormati orang
lain.
e. Citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli
terhadap lingkungan alam.
f. Responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin dan
selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin.

3. Urgensi Pendidikan Karakter
Pada dasarnya, pendidikan itu bukan hanya mendidik anak-anak menjadi pandai dan cerdas
secara intelektual akan tetapi pendidikan itu harus diawali dari pendidikan karakter tidak mungkin
membangun sebuah bangsa menjadi kuat dan maju kalau tidak dimulai dari pendidikan karakter,
yang digali dari nilai-nilai akhlak, moral, etika, budi pekerti dan yang lainnaya. Apa itu pendidikan
karakter ? pendidikan karakter adalah sebuah sistem pemurnian nilai nilai karakter kepada warga
sekolah yang meliputi komponen pengetahuan kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk
melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “The deliberate use
of all dimension of school life to fuster, Optimal caracter development”. Menurut An Hasanah
dalam pendidikan karakter itu di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus
dilibatkan termasuk kompenen-komponen pendidikan itu sendiri. Yaitu isi kurikukulum, proses
27

An Hasanah, Ibid. hlm. 43
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pembelajaran dan penilaian, penganganan atau pengelolaan mata pelajaran, penegelolaan sekolah,
pelaksanaan aktivitas atau kegiatan extrakurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembia- yaan,
dan etos kerja seluruh warga sekolah maupun lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter di
maknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggaraan pendidikan harus
berkarakter.
Dalam sisi lain pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu
mempenga- ruhi karakter peserta didik, guru membantu watak serta didik. Hal ini mencakup
keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana
guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.
Pendidikan karakter berpijar dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral
universal (bersifat Absolute) dan bersumber dari agama juga disebut sebagai The Golden Rule.
Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter
dasar tersebut. Menurut para ahli psikologi, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah cinta
kepada Allah dan CiptaanNya. (Alam dengan isinya ) Tanggung jawab jujur, hormat dan santun,
kasih sayang, peduli, dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah,
keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi cinta damai, dan cinta persatuan.
Pendapat lain menyatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: Dapat di percaya
rasa, hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab kewarganegaraan, ketulusan, berani,
tekun , disiplin, visioner, adil, dan punya intregritas.
4. Tujuan Pendidikan karakter
Pendidikan karakter yang dicita-citakan pemerintah dan masyarakat indonesia adalah
pendidikan karakter yang menunjuk kepada kebenaran ajaran agama, moralitas yang tinggi, nilainilai budaya, etika ,dan norma norma hukum yang berkembang di masyarakat. Sedangkan tujuan
pendidikan karakter yang indah di bangun oleh bangasa ini adalah sebagai mana yang di jelaskan
oleh DIKNAS, yaitu menghasilkan 8 nilai.
1. Religius yaitu, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama. Yang di
anutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Dan hidup rukun dengan pemeluk
agama lain.
2. Jujur, yaitu perilaku yang di dasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang selalu
dapat di percaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
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3. Toleransi,yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat,
sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan.
5. Keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan
dan peraturan .
6. Kreatif, yaitu berfikir dan melakukan sesuatu ynag menghasilkan cara atau hasil dari suatu
yang telah di miliki.
7. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis yaitu, cara berpikir ,bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban
dirinya dan orang lain.
9. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
mendalam dan meluas dari suatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan
kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
5. Landasan Pendidikan Karakter
Ada beberapa landasan atau pondasi yang melandasi pendidikan karakter. Menurut para ahli
pendidikan karakter memiliki dua landasan utama. Kedua landasan itu merupakan inspirasi dan
ruh terhadap adanya pelaksanaan pendidikan karakater bagi setiap generasi dan bangsa. Ketiga
prinsip pendidikan karakter itu adalah:
A. Agama
Kata agama berasal dari bahasa sansekerta, dari akar kata gam artinya pergi. Kemudian akar
kata gan tersebut mendapat awalan “a” dan akhiran “a”, yaitu jalan untuk mencapai kebahagaian.
Menurut pendapat lain, agama berasal dari akar kata “a” dan gama. “A” Artinya tidak, dan gama
artinya kacau. Jadi, agama artinya tidak kacau atau teratur. Yaitu agama adalah peraturan yang
dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang di hadapinya, dan bahkan menjelang matinya.28

28

http:www.Kamus bahasa Indonesia org.
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Dalam memahami agama, Islam punya istilah khusus yaitu kata Ad-din. Secara bahasa (etiologi)
memiliki lain makna, yaitu :
a. Al-din berarti hari pembalasan atau kiamat. (QS.2:4)
b. Al-din berarti peraturandan pemerintahan.
c. Al- din berarti kebiasaan dan situasi.
d. Al- din berarti ketaatan ,ketundukan dan kepatuhan.
e. Al- din berarti sesuatu yang di percayai dan di sembah.
f. Al- din berarti sesuatu yang dipercayai dan disembah.
Menurut istilah, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan)
dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. serta tata kaidah yang berhubungan dengan
pergaulan manusia dan manusia dan manusia serta lingkungannya.29 Atau suatu tata keper- cayaan
atas adanya yang Agung tersebut, serta suatu tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan
yang Agung, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam yang lain,
sesuai dengan tata kepercayaan dan tata penyembahan tersebut.Menurut Emile Urkheim, agama
dalah kesatuan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan yang sakral, yaitu
hak-hak yang dijauhi dan dilarang, dan praktek-praktek yang menyatukan orang yang
meyakininya.30
Adapun menurut para ahli seperti di kutip oleh Yusf Qardhawi, yaitu: (1). Agama menurut Ibnu
Al-Kamal adalah suatu ketetapan Ilahi yang mengajak orang-orang yang berfikIran sehat untuk
menerima apa-apa yang di bawa oleh Rasulullah Saw. (2). Menurut Abu Al-Baqa, agama adalah
sutu ketetapan Ilahi yang berperan sebagai pengendali atas orang-orang yang berakal untuk
memilih ha-hal yang positif baik secara sikis maupun fisik, seperti keyakinan, pengetahuan dan
salat. (3) Dr. Dira mengatak- an: agama adalah ketetapan Ilahi yang memberikan petunjuk
kebenaran dalam keyakinan, bertingkah laku, dan bermasyarakat baik kepada Allah maupun
kepada mahluk. (4). Menurut Sisero agama adalah suatu ikatan yang menghubungkan antara
manusia dan Allah. Atau agama adalah suatu perasaan terhadap

kewajiban

kita

untuk

menegakkan perintah - perintah Ilahi. Sedangkan menurut Abu Syatal, agama adalah sekumpulan

29

http:www.//abdain wordprss.com/2010: 03/Pengertian-agama
http:www.Emile Durkheim, Sejarah Agama. (Yogyakarta; IRCiod)

30
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kewajiban–kewajiban mahkluk terhadap pencipta, kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah,
kepada kelompok masyarakat, dan kepada dirinya sendiri.31

B. Budaya
Apa itu budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari kata sansekerta yaitu Buddhayah, yaitu
jamak dari buddhi (budi atau akal) sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adatistiadat.32 Koentjaraningrat lebih luas lagi mengartikan budaya, yaitu: Budaya adalah suatu
sistem
gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.
Hampir sepemikiran dengan yang di atas, E.B Taylor mengatakan : “Budaya adalah suatu
keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni , kesusilaan, hukum, adatistiadat serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota
masyarakat tertentu”. Menurut Kluedhoha dan Kelly. “Budaya adalah semua rancangan hidup
yang tercipta secara histeris, baik yang dieksplisit maupun implisit, nasional, Irasional, yang ada
pada suatu waktu, sebagai peoman yang potensial untuk perilaku manusia”. 33

31

http: www:Qardawi.Net/new/Library2/4-01-26-18-55- 04/4017
http: www://id.wikipedia.org/wiki/Budaya Definisi-Budaya.
33
http: www://lintasberita.web.id/Pengertian-budaya-menurut-para-ahli
32
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BAB III
METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian
Menurut pendapat Moeng Muhajir, metode artinya cara yang dipergunakan untuk
mencapai tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah,
langkah yang ditempuh pun harus menghantarkan pada pemecahan masalah tersebut. Dengan
demikian metode berarti teknis tentang bagaiaman cara yang dipergunakan dalam
penelitian.34Penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian (Inquiry), menghimpun data,
mengadakan pengukuran, analisis, sintesis, membandingkan, mencari hubungan, menafsirkan halhal yang bersifat teka-teki.35
Dalam memecahkan masalah yang diteliti, penulis menggunakan metode deskriptif malitik
dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bermaksud untuk
memahami

fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Seperti, perilaku, presepsi,

motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik.
Selanjutnya fenomena tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa
terhadap suatu konstek khusus secara alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah
pula.36Sedangkan menurut nana syaodih sukmadinata, bahwa penelitian menggunakan metode
deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada,
baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.[

]

Sementara menurut Hadari

Nawawi, metode deskriptif merupakan metode yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek
(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor
yang tampak sebagaimana adanya.37
Dalam pandangan Surakhamad bahwa metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada
pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan

interpretasitentang arti data

34

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta Rake Sarasin, 1996, ut. Ke 7 hlm. 03
Naha Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.52
36
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007. Ut. Ke 27, hlm. 6
35

37

Nama Syaodih Sukmadinata, op. eit. hlm. 72
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itu.Dengan demikian metodeinisering disebut juga deskriptif analitik sementara ciri-ciri metode
deskriptif yaitu memusatkan pada pemecahan nmasalah yang ada dan aktual. Data yang sudah
dikumpulkanl, disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.38Penelitian deskriptif (Deskriptive
Research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan suatu kondisi
bisa individual atau kelompok dan menggunakan angka-angka. Beberapa pertanyaan

yang

mengasah pada penelitian deskriptif, umpamanya: Bagaimana sikap penduduk pedesaan terhadap
kemajuan? Bagaiamana kemampuan membaca anak-anak SD?
Berapa jam rata-rata waktu yang digunakan para mahasiswa untuk belajar berstruktur dan
yang digunakan para mahasiswa untuk belajar berstrukur dan belajar mandiri setiap minggunya?
Penelitian ini sangat penting sebagai studi pendahuluan bagi penelitian lain atau penelitian
lanjutan.39

2. Analisis Data
Menurut Marzuki, bahwa tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan
membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur, tersusun, dan lebih
berarti.40Menurut Moleong, analisis data juga berfungsi

sebagai proses mengorganisasi

pengurutan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uaraian dasar, sehingga dapat ditemukan
tema dan dirumuskan hipotesis kerjanya (Ide) seperti yang disarankan yang disarankan oleh
data.41Keterangan di atas, menggambarkan bahwa teknik analisis deskriptifkualitatif / non statistik
atau analisis isi (contet analysis).42Menurut Moleong, operasional teknik analisis data dilakukan
dengan beberapa tahapan yaitu : 43
a. Reduksi data, yakni data yang telah diperoleh di lapangan diidentifikasi, dipilih-pilih dan
dikodifikasi sesuai fokus masalahnnya.

38

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press,
1995, eit. ke 7, hlm. 63
39
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik
40
Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007. Ut. Ke
27, hlm. 6
41
. Nama Syaodih Sukmadinata, op. eit. hlm. 72
42
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press,
1995, eit. ke 7, hlm. 63
43
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik
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b. Kategori. Yakni memilah-memilah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki
kesamaan dan setiap kategori diberi label.
c. Penafsiran data, yakni data yang sudah dikategorikan kemudian ditafsirkan secara induktif.
d. Kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada semua tahap sebelumnya,
yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus dan kesimpulan yang bersifat umum.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang telah ada kemudian dikumpulkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
a.

Pengamatan (Observasi), Yaitu mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian
untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya terhadap masalah yang diteliti. Peneliti
memperhatikan secara saksama atau merekam secara langsung peristiwa-peristiwa yang
terjadi pada saat itu secara utuh. Peristiwa-peristiwa yang dicatat itu adalah peristiwa yang
berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b.

Wawancara (Interview), Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dalam bentuk
“Semi Strutured” dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan menggunakan
pendoman wawancara. Pedoman wawancara dimaksud untuk mengarahkan dan
mempermudah pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan sumber data langsung.

c.

Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu menelaah buku-buku, kajian–kajian teori,
serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

d.

Dokumentasi, Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda, dan lain-lain.
Dokumentasi tersebut yang berhubungan dengan masalah diteliti yaitu tentang Pendidikan
Islam di Perguruan Tinggi Umum (Penelitian di Fakultas Teknik Universitas Pasundan
Bandung.
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BAB IV
PENTINGNYA PENGEMBANGAN METODE PROSES PEMBELAJARAN
PAI BERBASIS NILAI-NILAI
KARAKTER ISLAMI

Metode pendidikan karakter
Menurut Anas Salahudin, metode dan

alat pendidikan karakter mempunyai

peranan penting sebab merupakan jembatan yang menghubungkan pendidik dengan
peserta didik menuju tujuan pendidikan karakter, yaitu terbentuknya kepribadian
berkarakter(akhlak mulia).44 Lebih jauh Anas menjelaskan: berhasil atau gagalnya
pendidikan karakter dipengaruhi oleh seluruh faktor yang mendukung dalam pelaksanaan
kependidikan karakter. Apabila timbul berbagai permasalahan dalam pendidikan karakter,
masalah tersebut diklasifikasikan dalam faktor-faktor yang ada. Apabila masing-masing
faktor sudah dipandang bagus, terkecuali metode alat, pendidik harus pandai memerinci
dan mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi masalah metode pendidikan karakter yang
lebih baik dan terperinci lagi.45Masih menurut Anas Salahudin ; dalam menyajikan materi
dan bahan pendidikan karakter kepada peserta didik, pendidik harus menyesuaikannya
dengan keadaan, kemampuan, dan perkembangan peserta didik. Pendidik tidak boleh
hanya mementingkan materi atau bahan dengan mengorbankan kemampuan dan
perkembangan peserta didik. Ia harus menyusun materi dengan sebaik mungkin yang
disesuaikan dengan tingkat kemampuan, dan kematangan mental peserta didik, serta
menyajikan dengan cara yang memikat hati peserta didik sehingga tidak membosankan
atau membuat peserta didik tertekan sehingga malas belajar. Oleh karena itu, pendidik
harus betul-betul memperhatikan kemampuan anak didik, salah satunya adalah dengan
lebih kreatif metode yang disampaikan kepada peserta didik. Sebaik apa pun bahan ajar

44

Anas Salahudin, Pendidikan karakter, Pustaka Setia, Bnadung, 2013, hlm. 218-219.

45

Anas Salahudin, Ibid, hlm. 219.
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yang diberikan kepada siswa maka hasilnya tidak akan maksimal tanpa didukung dengan
metode pembelajaran yang bervareasi yang dapat memunculkan hati siswa menjadi tenang
dan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Senapas dengan Anas S . Para ulama usul
mengatakan : At-Thariqotu ahammu min almaddah, Aratinya : Bahwa metode itu jauh
lebih penting jika dibandingkan dengan materi ajar”.
Banyak metode yang digunakan oleh para pendidik dalam rangka suksesnya proses
pendidikan karakter misalnya : metode ceramah yang banyak digunakan oleh para guru
dan dosen, metode ini mudah disampaikan kepada peserta didik, metode tanya jawab,
metode penugasan, metode hafalan, metode kisah/ cerita, metode keteladanan (Uswah
hasanah) metode pembinaan, metode bimbingan dan konseling metode demonstrasi dan
metode observasi
Sentuhan Al-Qur’an tentang metode pendidikan karakter
Salah satu fungsi Al-Qur’an adalah sebagai kitab petunjuk bagi manusia (hudal
linnas). Isi kandungan Al-Qur’an mencakup berbagai masalah yang melingkupi kehidupan
manusia. Tanpa kecuali masalah pendidikan. Lebih dari empat belas abad yang lalu AlQur’an telah memberikan petunjuk kepada manusia berhubungan dengan pendidikan dan
pembelajaran
Di antara sentuhan Al-Qur’an yang berhubungan dengan metode pendidikan dan
pengajaran adalah sebagai berikut :
1. Metode ceramah
Dengan keunikan dan kelengkapannya, Al-Qur’an memberikan petunjuk tentang
metode pendidikan dan pengajaran kepada manusia (peserta didik). Seorang pendidik
(Dosen) ketika menyampaikan metode pendidikan dan pengajaran kepada peseta didik
hendaknya menyampaikannya dengan santun, baik, dan penuh dengan hikmah. Allah
SWT. berpirman yang artinya : Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
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46

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Lihat

contoh !
Ayat di atas, di tafsirkan oleh imam Ali As-Shobuny yaitu bahwa, ajaklah
Muhammad manusia kepada agama Allah dan syari’at-Nya dengan bahasa yang baik
penuh dengan hikmah, kasih sayang dan lemah lembut. Yaitu kebaikan yang dapat
membekas dan berguna bagi manusia (Peserta didik) dan menghindarkannya dari cara-cara
yang keras dan tidak simpati kepada siswa.
Menurut Ibnu Katsir, bahwasanya Allah SWT menyuruh kepada Rasulullah SAW
agar mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah, yakni dengan berbagai larangan dan
perintah yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunah, agar mereka waspada terhadap
siksa Allah. 47
2. Metode Tanya jawab
Al-Qur’an Al-Karim, telah memberikan bimbingan pengajaran, yaitu bagaimana cara
menyampaikan materi atau pesan kepada peserta didik, terutama bagi mereka yang
mengalami kesulitan, kurang memahami materi atau pesan-pesan yang disampaikan oleh
pendidik (dosen). Maka, Al-Qur’an memberikan metode tanya jawab agar supaya peserta
didik dapat memahami apa-apa yang diberikan oleh pendidik (dosen).
Allah SWT berfirman yang Artinya : “….. dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih
baik”. Menurut As-Shabuny ; bantahlah mereka (yang berbeda pendapat) dengan cara-cara
yang lebih baik, lebih santun dengan kata-kata yang jelas dan dapat dimengerti oleh
mereka, yaitu dengan argumentasi yang akurat, tepat, dan mudah diterima oleh peserta
didik.

48

Menurut Ibnu Katsir ;

49

” dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,

berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan, sebagaimana
hal ini pun diperintahkan Allah kepada Musa dan Harun tatkala diutus menghadap Fir’aun.
46

Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang batil.
Lihat u ’a su a A -Nahal / 16: 125.
47

Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Gema Insani Press, jilid 2, 2000, hlm. 1078

48

As-Shabuny, Shafwa At-Tafasir, jilid 2, Beirut, tt. Hlm. 148

49

Ibnu Katsir, op. cit. hlm 1078-1079
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3. Metode Penugasan
Al-Qur’an dengan kemukzizatan-Nya yang sempurna, memberikan bimbingan dan
asuhan kepada manusia, hubungannya dengan pendidikan dan pengajaran. Dalam proses
pendidikan dan pembelajaran pendidikan karakter dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat
mendidik (edukatif) dan memberi dorongan agar peserta didik dapat belajar dengan baik,
giat, ulet, dan mandiri. Tidak semua materi dapat diterima dengan baik oleh para peserta
didik, karena, tingkatan wawasan dan intelektualitas siswa berbeda-beda. Dengan
demikian, maka diperlukanlah metode penugasan, metode ini semata-mata memberi
bimbingan dan pengajaran agar mereka (peserta didik) mau belajar lebih giat, ulet, dan
mandiri. Di sisi lain, agar mereka membiasakan diri belajar sendiri dan tidak menjadi beban
bagi orang lain.
Allah SWT berfirman, yang Artinya: 50
“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah oarang-orang
yang beruntung”.
Menurut Ali As-Shabuny ;

51

kamu wahai umat Muhammad sebaik-baik umat,

karena kamu umat yang paling bermanfaat bagi manusia, karena kamu dilahirkan hanya
untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Imam Bukhari meriwayatkan dari
Abi Khurairah. Rasulallah SAW bersabda: bahwa kamu sebaik-baik manusia yang
didatangkan (dilahirkan) untuk mereka, dengan segala kebaikan dan kelembutannya dalam
menyampaikan kebaikan, sehinngga mereka berduyun-duyun masuk agama Islam, Ibnu
Katsir berkata ;

52

“ hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang siaga untuk

menjalankan perintah Allah dalam menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada
kema’rufan, dan melarang kepada kemunkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang
beruntung, mereka ialah para mujahidin dan ulama. Abu Ja’far Al-Baqir berkata :
Rasulallah SAW membaca dan hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru
kepada kebaikan kemudian beliau bersabda, “Kebaikan ialah mengikuti Al-Qur’andan
50

Q.S Ali Imran / 03:104

51

Ali As-Shabuny, Shofwa At-Tafasir, jilid 1, hlm.222

52

Ibnu Katsir, op cit, jilid 1, 162

27 | P a g e

sunnahku. Keterangan itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih. Maksud ayat ini
hendaknya ada dari umat ini segolongan orang yang berjuang di bidang ini, walaupun hal
itu merupakan kewajiban dari setiap individu sesuai dengan kapasitasnya, sebagaimana hal
itu di tegaskan dalam Shaheh Muslim dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah
SAW bersabda ; Barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan
tangan, jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan
hatinya, dan yang demikian merupakan selemh-lemah iman.
Dari sentuhan ayat di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa memberikan
tugas (memberi penugasan) kepada peserta didik sangatlah baik dan diperintahkan agama.
Karena dengan metode penugasan ini siswa akan merasa didorong dan terpacu untuk
melakukan hal-hal yang positif, yaitu belajar, seringkali siswa susah untuk membiasakan
belajar, apalagi mencari materi pelajaran sendiri. Di sisi lain, dengan metode penugasan ini
siswa akan hidup mandiri dan lebih giat lagi dalam menggali ilmu pengetahuan terutama
yang berhubungan dengan materi PAI

4. Metode Hapalan / tahfidz
Metode hafalan atau tahfidz sangatlah penting dan harus diberikan kepada siswa.
Metode ini bukan hanya diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA tetapi juga diberikan
kepada mahasiswa yang menimba ilmu diperguruan tinggi. Dari hafalanlah mula-mula
siswa tertarik untuk memperdalam ilmu, tanpa adanya hafalan (tahfidz) rasanya peserta
didik akan merasa kesulitan manakala mereka membaca, menulis, dan memahami materi
pelajaran yang disampaikan pendidik (dosen)
Metode Hafalan, tergolong metode yang sudah lama dikenal orang, terutama
dikalangan dunia pendidikan Islam Rasulullah SAW. pertama kali mendidik dan mengajar
para sahabat adalah dengan metode hafalan (tahfidz). Hal ini terbukti, bahwa metode
hafalan telah berhasil dan dicatat dalam sejarah. Al-Qur’an dan Al-Hadits hadir ditengahtengah kita, mula-mula berkat metode hafalan yang diberikan Rasulullah SAW kepada para
sahabat. Diantara sahabat yang hafal Al-Qur’an adalah Abu Bakar Shidiq r.a., Umar Bin
Khatab, Usman Bin ‘Affan, Ali Bin Abi Thalib, Zaid Bin Tsabit, Mu’ad Bin Jabal, Abdu
Rahman Bin ‘Auf, Sa’ad Bin Abi Waqash, Zubaer Bin Awwam dan lain-lain.
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Dari periode sahabat, kemudian diajarkan metode hafalan ini kepada para Tabi’in
dan Salafus Sahalihin, seperti misalnya:
Dikalangan para ulama fiqih adalah: Abu Hanifah (Madzhab Hanafi), Imam Malik, Abu
Idris As-Syafi’i, Ahmad Bin Hambal dan lain-lain.
Dikalangan Ulama Kalam, seperti Imam Abu Hasan Al-Asy’ari, Imam Abu Mansyur AlMaturidy, Washil Bin ‘Atho, Jaham Bin Shafwan dan lain sebagainya.
Dikalangan Ulama Sufi, seperti: Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad
Bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, Imam Harmaen Syeh Hasan Basri, Imam As-Shibly
dan lain-lain.
Dikalangan Ulama Alat (Ahli Nahwu Sharaf), seperti: Imam Syibawaih Imam Ibnu
Mu’thi, Imam Ibnu Malik dan lain-lain. Mereka semua sangat berjasa dalam dunia
pendidikan karakter. Karena di samping mereka ahli di bidangnya masing-masing, mereka
pun terkenal sebagai hamba-hamba Allah yang santun, tawadlu )rendah hati(, waro’
(memelihara perut dari yang tidak halal(, qana’ah )menerima pemberian Allah apa adanya(,
sederhana, mandiri, ulet, jujur, amanah, tidak pernah bohong, suka menolong, peduli
terhadap sesama, dan pandai bersyukur. Itulah metode hafalan (tahfidz) yang pernah di
contohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW., para sahabat, para tabi’in, para Ulama
Salafus Shalihin hingga para ulama yang hidup di era modern ini. Mereka itulah bukti dari
keberhasilan metode hafalan (tahfidz). Manfaat ilmu terasa hingga saat ini dan insyaAllah
hingga akhir zaman.
5. Metode Kisah )cerita para Nabi, Sahabat, Tabi’in dan Salafus shalihin(
Menyampaikan kisah atau cerita para Nabi dan Rasul, para Sahabat, para Tabi’in,
dan para Ulama Salafus Shalihin, kepada peserta didik sangat bermakna, karena kehidupan
mereka itu sarat dengan pendidikan karakter. Misalnya Rasulullah SAW. Syeh Musthafa
Al-Barzanji, dalam kitab Al-Barzanji, hlm. 104 menjelaskan tentang keagungan dan
kemuliaan akhlak Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang rendah hati, besar
rasa malunya, santun, mandiri, ulet, sangat perhatian kepada keluarga, dekat dengan kaum
dhu’afa, mencintai fakir miskin, bergaul dengan mereka dan biasa menolong orang yang
dapat musibah.
Khulafaur Rasyidin dan pendidikan karakter
a. Abu Bakar As-Shidiq
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Abu Bakar As-Shidiq nama aslinya adalah Abi Quhafah. Dia seorang sahabat yang
jujur, amanah, dan sederhana. Mula-mula dia mendapatkan gelar As-Shidiq yaitu ketika
Rasulullah SAW menyampaikan hasil perjalanan Isra-Mi’raj kepada masyarakat Makkah.
Orang-orang banyak menentang akan kebenaran peristiwa Isra-Mi’raj. Suatu hari, Abu
Jahal datang kepada Abu Bakar seraya berkata : hai Abu Bakar ! kamu percaya terhadap
kebenaran Isra-Mi’raj yang dilakukan Muhammad? Abu Bakar menjawab : andaikan yang
melakukannya Muhammad, lebih dari peristiwa Isra-Mi’raj pun saya percaya, karena
Muhammad orang yang jujur, amanah, tidak pernah bohong dan kepada siapapun dia selalu
baik dan rendah hati. Dari peristiwa itulah kemudian dia mendapatkan gelar as-Shidiq.
b. Umar Bin Khatab
Umar Bin Khatab seorang hamba yang jujur, tegas, dan amanah. Dia mendapatkan
gelar Al-Faruq, artinya : orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang
salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Umar-lah orang pertama yang
mempublikasikan shalat sunat tarawih 23 raka’at. Hasil ijtihadnya ini kemudian di turuti
oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Dia pun sering berbeda pendapat dengan Rasulullah
SAW dan Rasul pun membenarkan pendapatnya.

c. Utsman Bin ‘Affan
Utsman Bin ‘Affan, seorang sahabat yang baik dermawan, dan suka menolong
terhadap sesama. Dia tidak pernah sombong padahal dia kaya. Al-kisah: pada suatu hari,
dia ketinggalan shalat berjama’ah bersama Rasulullah SAW., ia merasa menyesal
ketinggalan shalat berjama’ah, kemudian dia infakkan sebidang tanah untuk mengganti
pahala berjamaahnya.
d. Ali Bin Abi Thalib
Ali Bin Abi Thalib, seorang sahabat yang gagah berani, cerdas, dan baik hati. Dia
mendapatkan gelar Saepullah (pedang Allah), karena kegagahan dan keberaniannya dalam
melawan kaum kafir quraisy.
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Al-kisah, pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah
niatnya diketahui oleh Kafir quraisy mereka hendak membunuhnya. Akhirnya Rasulullah
SAW menyuruh Ali Bin Abi Thalib agar dia mau tidur di kamar Nabi. Kaum Kafir
kemudian masuk rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah pergi dan mereka mendapati
Ali Bin Abi Thalib yang sedang tidur di kamar Nabi, mereka kecewa karena orang yang
dicari sudah pergi, mereka takut karena yang tidur di kamar Nabi adalah Ali.
Begitulah kisah Nabi SAW dan para sahabat yang sarat dengan nilai-nilai karakter.
Penyampaian kisah seperti ini sangatlah penting, agar peserta didik (murid) dapat
mengambil contoh yang amat berharga dan penuh dengan nilai-nilai karakter Islami.
6. Metode Keteladanan (Uswah Hasanah)
Rasulullah SAW adalah seorang sosok yang agung, mulia, santun, rendah hati,
sederhana, jujur, amanah dan tidak pernah bohong. Diharapkan dengan metode
keteladanan ini peserta didik dapat mencontoh dan mengambil hikmah dari keagungan dan
kemuliaan akhlak Rasul.
Allah SWT berfirman yang Artinya:
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik
bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. 53
Menurut Ali As-Shabuny, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pribadi yang
agung, mulia, dan panutan yang sangat baik. Beliau sebagai panutan kaum muslimin karena
keikhlasan, perjuangan, dan kesabarannya . Oleh karenanya, kaum muslimin wajib
mengikuti dan mencontoh dia dalam berbagai hal. Baik itu ucapan, pekerjaan, atau pun
keizinannya. Rasulullah SAW tidak berkata dan tidak pula berkerja atas dasar nafsunya,
akan tetapi atas dasar wahyu yang turun. Oleh karena itu, wajib bagi kita mengikuti apa
yang di ajarkannya. 54

53

Q.S., Al-ahzab surat ke 33 ayat 21

54

Ali As-Shabuny Shofwa At-Tafasir, jilid 2, hlm. 820
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Dari sekian banyak karakter yang dimiliki Rasul adalah sifat jujur dan amanah.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya :55
“Sesungguhnya jujur itu menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu menunjukan
jalan ke surga, sesungguhnya laki-laki yang jujur tercataat di sisi Allah menjadi seorang
yang jujur. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan menyimpang, dan jalan menyimpang itu
menunjukan jalan ke neraka, sesungguhnya laki-laki pendusta di catat di sisi Allah sebagai
seorang pendusta”. Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda : “ Dakwah dengan
perbuatan )keteladanan( jauh lebih utama di bandingkan dengan dakwah lisan/ucapan”.
Jadi, metode keteladanan ini sangat berarti dan besar manfaatnya. Karena pendidik
itu di sebut juga guru, yaitu ucapannya di gugu dan perbuatannya di tiru. Metode
keteladan wajib diterapkan oleh dosen, baik di kelas maupun diluar kelas. Pada umumnya,
peserta didik suka mengidentifikasi dan meniru karekter guru, kalau yang ditampilkan guru
hal-hal yang baik maka peserta didikpun akan mudah menirukannya, begitu pula
sebaliknya.
7. Metode pembinaan
Seorang pendidik di tuntut untuk melakukan pekerjaan yang baik, dilakukan terus
menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik. Di sisi lain, dari kebiasaan yang baik
itu akan terbentuk karakter yang baik pula, misalnya berpenampilan rapih, sopan, dan
beradab, tuturkata yang baik, datang dikelas tepat waktu, sebelum belajar memimpin doa,
(membaca basmalah), selesai belajar membaca hamdalah, datang waktu shalat berjama’ah
ke masjid, peserta didik tidak diperlakukan sebagai pembantu/ bawahan, akan tetapi
mereka diposisikan sebagai teman belajar, tidak menggurui tidak pula memandang rendah
terhadap peserta didik. Pepatah arab mengatakan :
“ orang yang biasa dusta sewaktu-waktu ia bicara jujur, maka orang tetap saja
memanggil dia sebagai seorang pendusta. Sebaliknya orang biasa jujur, sewaktu-waktu
dia bicara dusta, tetap saja orang memandang dia sebagai orang yang jujur”.

55

Sayyid Ahmad Al-Hasyini Bak muchratul hadits, hlm. 240
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Jadi kebiasaan baik dialah yang menjadikan seseorang tercatat dimasyarakat
menjadi orang baik.
Pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Ras ulullah, ya rasulullah!
Pekerjaan apa yang paling baik? Rasul menjawab ; yaitu pekerjaan baik yang dikerjakan
secara terus menerus (mudawamah).
8. Metode Bimbingan
Seperti halnya siswa SD, SMP, dan SMA, Mahasiswa-pun sama, bahwa kunci
keberhasilan belajar dikelas dan diluar kelas membutuhkan bimbingan dan arahan dari
seorang pendidik (guru). Pendidik dan pengajar yang baik senantiasa memandang siswa
(peserta didik) sebagai anaknya sendiri. Seorang dosen yang baik tidak cukup hanya
menyampaikan ilmu dikelas, tanpa diperhatikan sikap, dan perilaku anak selanjutnya.
Kalau di dunia pesantren ada metode balaqan dan metode sorogan, kedua metode ini tidak
luput dari pengawasan sang ajengan(kiai), kiai selalu membimbing santri siang ataupun
malam. Sehingga kehidupan santri cenderung mencontoh kebiasaan kiai misalnya :
membimbing santri dalam shalat 5 waktu, pengajian balagan, pengajian sorogan,
bimbingan shalat malam (Qiyamullael), puasa nyenen-kamis dan lain sebagainya.
9. Metode Demonstrasi
Dalam menyampaikan materi ajar, seorang dosen tidak cukup hanya dengan
ucapan/ perkataan, akan tetapi, dia harus mendemonstrasikan materi ajar secara langsung
dan transparan. Sehingga peserta didik (para siswa) merasa nyaman dan lebih percaya diri
dalam proses belajar- mengajar.
Rasulullah SAW. selalu menggunakan metode demonstrasi misalnya yang ada
hubungannya dengan shalat 5 waktu.
Rasulullah SAW. Bersabda : “Shalluu kamaa raditumuunii ushulli” “Sholatlah
kamu, seperti kamu melihat aku sholat. Dalam hadist ini, Rasulullah SAW
mendemonstrasikan / memperagakan tentang kaifiyah(tata cara shalat 5 waktu).
Mulai dari takbiratul ihram, ruku’, i’tidal, sujud, julus dan seterusnya. Ketika
Rasulullah SAW mendemonstrasikan/ memperagakan shalat disaksikan oleh para sahabat.
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Sehingga, apa yang dilakukan oleh para sahabat itulah cara atau ibadah yang dilakukan
oleh Nabi SAW.
Menurut Anas Salahudin , ada beberapa metode dapat digunakan untuk membantu
guru atau pendidik dalam menggunakan variasi penggabungan metode. Yaitu :56
a. Metode Sindikat
Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok (Sindikat) terdiri atas sekitar 10
orang peserta didik, setiap sindikat diberi suatu masalah yang akan dipecahkan secara
bersama dalam sindikat. Hasil rumusan dari setiap sindikat kemudian didiskusikan dalam
kelas umum bersama-sama dengan sindikat lainnya. Salah satu metode yang mirip dengan
Sindikat ini adalah metode konferensi57
b. Metode Forum
Guru memerintahkan seorang peserta menjadi melempar gagasan atau pengulas
umum, dan seorang lagi sebagai moderator. Pelempar gagasan atau pengulas
menyampaikan ulasannya selama kurang lebih 5 menit, kemudian membuka kesempatan
dialog dengan seluruh peserta lainnya. Metode ini lebih banyak digunakan untuk
pendalaman materi yang telah disampaikan narasumber atau pemateri sebelumnya.
c. Metode Studi Kasus
Guru atau pendidik mengajukan kasus yang merupakan kejadian yang actual, baik
tulisan, film, cerita maupun rekaman, yang biasanya diakhiri dengan pertanyaan guru,
bagaimana pendapat anda? Sifat diskusi adalah “ Analisis khusus “ untuk mencari
pemecahan.

56

Anas salahudin, pendidikan karakter, CV Pustaka setia, Bandung, 2013,hlm 218

57

Anas salahudin, ibid. 231-232
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PENGANTAR KUESIONER
RESPONDEN MAHASISWA

Kepada Yth
Saudara/ saudari Responden
1. Terima kasih kepada saudara/ I yang telah besedia menjadi responden
2. Kesediaan saudara/ I mengisi jawaban merupakan kebaikan yang amat berharga demi
suksesnya penelitian ini
3. KerahasiaanResponden sangat dijaga dan hnya diketahui oleh peneliti
Petunjuk pengisian
1. Baca dan jawablah dengan jujur
2. Berilah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai, dengan memilih salah satu
jawaban ( Berlah tanda CEKIS pada kolom yang disediakan )
3. Pilihan jawaban adalah :
A. Setuju
B. Tidak setuju
C. Ragu-ragu
Demikianlah permohonan ini, atas perhatian dan budi baik saudara/ I kami haturkan terima kasih.
Bandung 14 April 2016
Hurmat saya

Zaenal Abidin, M.Ag.

35 | P a g e

PENGANTAR KUESIONER
RESPONDEN MAHASISWA

Kepada Yth
Saudara/ saudari Responden
4. Terima kasih kepada saudara/ I yang telah besedia menjadi responden
5. Kesediaan saudara/ I mengisi jawaban merupakan kebaikan yang amat berharga demi
suksesnya penelitian ini
6. KerahasiaanResponden sangat dijaga dan hnya diketahui oleh peneliti
Petunjuk pengisian
4. Baca dan jawablah dengan jujur
5. Berilah salah satu jawaban yang anda anggap paling sesuai, dengan memilih salah satu
jawaban ( Berlah tanda CEKIS pada kolom yang disediakan )
6. Pilihan jawaban adalah :
D. Setuju
E. Tidak setuju
F. Ragu-ragu
Demikianlah permohonan ini, atas perhatian dan budi baik saudara/ I kami haturkan terima kasih.
Bandung 14 April 2016
Hurmat saya

Zaenal Abidin, M.Ag.
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KUESIONER PENELITIAN
RESPONDEN MAHASISWA
Variabel Penelitian : Pengembangan Proses Pembelajaran PAI
1. Apakah anda setuju terhadap penyelenggaraan PAI di Fakultas Teknik UNPAS sebanyak
empat SKS?
2. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
Mata kuliah pendidikan agama Islam (PAI) di Fakultas Teknik berjumlah empat SKS, dua
SKS di Semester Ganjil dan dua SKS di Semester Genap. Apakah sudah memadai?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
3. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa yang pengkuh agamana, Apakah perlu materi
PAI di ujikan pada sidang sarjana?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
4. Dalam rangka menguatkan dan menambahkan wawasan keislaman, mahasiswa di
wajibkan mengikuti kegiatan mentoring agama.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
5. Metode pembelajaran PAI yang disampaikan oleh para dosen PAI masih bersifat
tradisional, yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
6. Apakah para dosen PAI perlu dalam menyampaikan materinya menggunakan metode
hafalan dan metode cerita (metode kisah) tentang orang-orang shaleh terdahulu?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
7. Dosen yang baik dan benar adalah mereka yang selalu menggunakan metode keteladanan
(Uswatun hasanah)?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
8. Metode pembiasaan melakukan amal shaleh yang diterapkan para dosen PAI di kelas dan
di luar kelas sangatlah penting. Hal ini agar dapat di contoh oleh para mahasiswanya?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
9. Selain metode ceramah dan tanya jawab, sebaiknya dosen pun menggunakan metode
bimbingan dan konseling terhadap para mahasiswanya.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
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10. Dalam rangka membentuk pribadi mahasiswa yang unggul dan santun, sejatinya materi
agama dapat di kembangkan dari empat SKS menjadi enam SKS.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
11. Dalam rangka meningkatkan wawasan keislaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa,
materi PAI mutlak di sampaikan oleh dosen profesional sesuai dengan bidang
keilmuannya. Hal ini penting, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami agama.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
12. Metode demonstrasi yang dipergunakan para dosen PAI di kelas sangatlah penting. Hal ini
dapat diserap langsung oleh mahasiswa dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
13. Materi pendidikan agama Islam (IPAI) masih dipandang sebelah mata oleh para
mahasiswa, mereka lebih memilih mata kuliah jurusan dari pada PAI ketika terjadi
bentrok.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
14. Pendidikan nilai-nilai karakter sangatlah penting, seperti sopan santun, berbicara yang
baik, mandiri dan peduli sesama.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
15. Pendidikan karakter yang di publikasikan UNPAS dengan mengusung nilai-nilai
kesundaan dan ke islaman tidak akan berhasil manakala tidak dicontohkan oleh para
pemimpin di kampus ini.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
16. Dalam rangka membumikan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai islami bukan hanya
kewajiban para dosen PAI, akan tetapi semua dosen dari berbagai jurusan dan disiplin ilmu
lain harus terlibat di dalamnya.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
17. Motto Universitas Pasundan nyunda, nyantri, nyakola dan nyantika nampaknya sulit
diterapkan kepada para mahasiswa, hal ini dikarenakan kurangnya keteladanan dari para
pendidik dan para tokoh Paguyuban Pasundan.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
18. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islami akan subur dan berkembang di tengahtengah para peserta didik, manakala didukung oleh semua pihak, terutama pihak yayasan,
Universitas, Dekanat, Prodi dan para Dosen yang ada dilingkungan Fakultas Teknik.?
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a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Ragu-ragu

19. Tanpa pembelajaran materi PAI pun mahasiswa dijamin menjadi pribadi-pribadi yang
beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti yang luhur.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
20. Metode pembelajaran PAI yang sangat dibutuhkan para mahasiswa pada saat ini adalah
metode ceramah, tanya jawab, kuis, tugas, hapalan dan kisah/cerita para nabi dan rasul?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
21. Metode pembelajaran nilai-nilai karakter Islami yang sesuai dengan ketentuan dan
perkembangan zaman adalah: metode keteladanan (uswahtun hasanah), pembiasaan nilainilai positif dari para dosen, bimbingan dan konseling, metode demonstrasi dan metode
observasi berbasis kekeluargaan?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
22. Proses pendidikan dan pembelajaran yang hanya menggunakan pendekatan kognitif dan
kecerdasan intelektual, tanpa di bangun atas dasar nilai-nilai karakter budaya dan agama,
maka akan mudah diterjang badai sekularisasi dan globalisasi?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
23. Motto UNPAS yang agung dan mulia, pengkuh agamana, luhung elmuna, jembar
budayana bukan hanya berlaku bagi para mahasiswa, tetapi juga berlaku bagi seluruh
civitas akademika yang ada di Fakultas Teknik UNPAS.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
24. Sehubungan dengan moto diatas peroses pendidikan dan pembelajaran tidak hanya
dibangun didalam kelas semta, tetapi juga harus ditopang dengan kegiatan-kegiatan lain
yang sepintas seperti, kegiatan mentoring, kegiatan ta’limdiskusi dan seminar keagamaan,
dan banding ke pesantren-pesantren.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu

25. Proses pendidikan karakter berbasis niai-nilai Islami di Fakultas Teknik dapat tercapai
manakala semua dosen terlibat, misalnya dalam menyampaikan materi ajar dari berbagai
disiplin ilmu harus memperhatikan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama, yaitu:
nyunda, nyantri, dan nyakola harus mejadi satu kesatuan yang utuh, dan tidak terpisahkan.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
26. Agar visi misi Fakultas Teknik UNPAS tercapai, maka setiap dosen harus komitmen dan
membiasakan hal-hal yang diajarkan agama. Misalnya, sebelum belajar berdo’a )membaca
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bamdallah) selesai belajar membaca hsmdallah dan waktu shalat harus jeda dulu bersamasama pergi ke masjid.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
27. Setiap mahasiswa muslim (beragama Islam) harus di uji tentang materi agama-nya sebelum
meeka sedinag sarjana, karena sudah jelas payung hukumnya yaitu mengusung nilai-nilai
budaya sunda dan keislaman.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
28. Apakah dosen PAI yang ada di Fkultas Teknik sudah profesiaonal dan layak menjadi
panutan.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
29. Apakah proses pembelajaran PAI yang selama ini disampaikan di kelas sudah mencakupi
atau harus ditambah dengan mentoring dan bimbingan konseling.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
30. Apakah proses pembelajaran PAI dengan metode mentoring cukup disampaikan oleh
anggota DKM.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
31. Apakah setiap dosen PAI wajib menyampaikan materi dalam pembelajaran mentoring.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
32. Apakah pembelajaran mentoring selama ini sudah berjalan efektif dan dapat dirasakan
manfaatnya.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
33. Apakah materi yang disampaikan dalam mentoring harus sesuai dengan materi yang
disampaikan dosen di kelas.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
34. Apakah anggota DKM sudah layak sebagai pemberi materi dalam pembelajaran
mentoring.?
a Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
35. Apakah dosen PAI yang tidak mau memberi materi dalam mentoring perlu dipertahankan.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu

40 | P a g e

Pentingnya Pengembangan Metode Dalam Pembelajaran PAI
1. Metode ceramah, Metode Tanya jawab dan Metode diskusi
a. = 88,8 %\
b. =5,6 %
c. =5,6 %
2. Metode Hafalan dan metode cerita/ kisah
a. = 70,7 %
b. = 7,9 %
c. = 22,4 %
3. Metode keteladanan/ Uswah Hasanah
a. = 94, %
b. = 3,4 %
c. = 2,3 %
4. Metode pembinaan Amal Shaleh
a. = 96,6 %
b. = 1,1 %
c. = 2,3 %
5. Metode Bimbingan dan Konseling
a. = 26,4 %
b. = 7,9 %
c. = 15,7 %
6. Metode Demonstrasi
a. = 82, %
b. = 4,6 %
c. = 13,4 %
7. Metode Memilih PAI Ketika Bentrok
a. = 34,8 %
b. = 33,7 %
c. = 31,5 %
8. Metode Kuis, Tugas,dan Metode Hafalan
a. = 61,8 %
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b. = 14,6 %
c. = 23,6 %
9. Metode Observasi Berbasis Kekeluargaan
a. = 88,8 %
b. = 6,6 %
c. = 4,6 %
10. Metode Mentoring dalam Pembelajaran PAI
a. = 47,1 %
b. = 27 %
c. = 25 %
11. Dosen Wajib Menggunakan Metode Mentoring
a. = 66,1 %
b. = 44,3 %
c. = 19,1 %
12. Manfa’at Metode Mentoring
a. = 60,7 %
b. = 8,9 %
c. = 30,4 %
13. Materi Mentoring Harus Sama dengan Materi di Kelas
a. = 38,2 %
b. = 40,4 %
c. = 21,4 %

Pentingnya Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Karakter Islami
1. PAI dan Sidang Sarjana
a. = 32,6 %
b. = 27 %
c. = 40,4 %
2. Wajib Mengikuti Mentoring PAI
a. = 94,3 %
b. = 1,1 %
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c. = 4,6 %

3. Pendidikan PAI 4 SKS
a. = 41,6 %
b. = 32, 6 %
c. = 25, 8 %
4. Pendidikan PAI di sampaikan oleh Dosen Profesional
a. = 94,3 %
b. = 3,4 %
c. = 2,3 %
5. Penerapan Pendidikan Karakter ( sopan santun, peduli sesame, mandiri )
a. = 98,9 %
b. = 1,1 %
c. = 6. Pendidikan Karakter Harus dicontohkan oleh para Pemimpin Akademik
a. = 86,5 %
b. = 5,6 %
c. = 5,6 %
7. Semua Dosen di Fakultas Wajib Memperaktekan Pendidikan Karakter
a. = 88,8 %
b. = 5,6 %
c. = 28,1 %

a
8. Nyantri, nyunda, nyakola Sulit diterapkan apabila tidak ada contoh dari pemimpin
a. = 60,7 %
b. = 11,2 %
c. = 28,1 %
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9. Tanpa Pendidikan PAI Mahasiswa dapat menjadi pribadi yang Beriman dan Bertaqwa
a. = 16,8 %
b. = 41,6 %
c. = 41,6 %
10. Tanpa Pendidikan Karakter berbasis Agama dan budaya maka akan diterjang budaya
sekularis
a. = 71,9 %
b. = 13,4 %
c. = 14,7 %
11. Motto Unpas bukan hanya berlaku untuk Mahasiswa tetapi berlaku seluruh sifitas
akademik Fakultas Teknik
a. = 95,5 %
b. = 1,1 %
c. = 3,4 %
12. Pendidika Karakter lewat mentoring, seminar study banding di pesantren-pesantren
a. = 97,5 %
b. = 9 %
c. = 13,5 %
13. Semua Dosen harus terlibat dalam Pendidikan Karakter
a. = 83,1 %
b. = 4,5 %
c. = 12,4 %
14. Apakah Dosen PAI bnayak menjadi panutan
a. = 60,7 %
b. = 6,7 %
c. = 72,6 %
15. Dosen PAI yang tidak mau memberikan materi mentoring perlu diperhatikan
a. = 16,9 %
b. = 56,1 %
c. = 38 %
16. Penyelenggaraan PAI di Fakultas Teknik
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a. = 71,9 %
b. = 16,9 %
c. = 11,2 %

17. Matakuliah Kuliah PAI 2 SKS semester ganjil 2 SKS semester genap sudah memadai

18.

19.

20.

21.

a. = 29,7 %
b. = 16,9 %
c. = 11,2 %
Setiap Dosen harus membiasakan berdo’a sebelum belajar
a. = 94,4 %
b. = 21,2 %
c. = 3,4 %
Setiap mahasiswa wajib diujikan agama sebelum sidang sarjana
a. = 40.5 %
b. = 16, 6 %
c. = 25, 9 %
Materi Pendidikan PAI harus ditambah dengan materi Mentoring dan bimbingan konseling
a. = 55 %
b. = 19,1 %
c. = 25,0 %
Dosen PAI dan DKM banyak memberikan materi dalam Mentoring
a. = 51,7 %
b. = 12,3 %
c. = 16 %
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Metode ceramah, Metode Tanya jawab dan
Metode diskusi
100.00%

88.80%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%

20.00%

5.60%

5.60%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Metode Hafalan dan metode cerita/ kisah
80.00%

70.70%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

Persentase

30.00%

22.40%

20.00%
7.90%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Metode keteladanan/ Uswah Hasanah
100.00%

94.30%

90.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

Persentase

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

3.40%

2.30%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Metode pembinaan Amal Shaleh
120.00%
100.00%

96.60%

80.00%
60.00%

Persentase

40.00%
20.00%
1.10%

2.30%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju
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Metode Bimbingan dan Konseling
30.00%

26.40%

25.00%
20.00%
15.70%
15.00%

Persentase

10.00%

7.90%

5.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Metode Demonstrasi
90.00%

82.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
Persentase

40.00%
30.00%
20.00%

13.40%
4.60%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Metode Memilih PAI Ketika Bentrok
36.00%
35.00%

34.80%
33.70%

34.00%
33.00%
32.00%

31.50%

Persentase

31.00%
30.00%
29.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Metode Kuis, Tugas,dan Metode Hafalan
70.00%

61.80%

60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

23.60%

20.00%

Persentase

14.60%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Metode Observasi Berbasis Kekeluargaan
100.00%
90.00%

88.80%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

Persentase

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

6.60%

4.60%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Metode Mentoring dalam Pembelajaran
PAI
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

47.10%

27.00%

25.00%
Persentase

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Dosen Wajib Menggunakan Metode
Mentoring
70.00%

66.10%

60.00%
50.00%

44.30%

40.00%
Persentase

30.00%
19.10%

20.00%
10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Manfa’at Metode Mentoring
70.00%
60.70%
60.00%
50.00%
40.00%
30.40%
30.00%

Persentase

20.00%
8.90%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Materi Mentoring Harus Sama dengan
Materi di Kelas
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

38.20%

40.40%

21.40%
Persentase

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

PAI dan Sidang Sarjana
45.00%

40.40%

40.00%
35.00%

32.60%

30.00%

27.00%

25.00%
Persentase

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Wajib Mengikuti Mentoring PAI
100.00%

94.30%

90.00%

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

Persentase

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

1.10%

4.60%

0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Pendidikan PAI 4 SKS
45.00%

41.10%

40.00%
32.60%

35.00%
30.00%

25.80%

25.00%
Persentase

20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Pendidikan PAI di sampaikan oleh Dosen
Profesional
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

94.30%

Persentase

Setuju

3.40%

2.30%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Penerapan Pendidikan Karakter
( sopan santun, peduli sesama, mandiri )
120.00%
100.00%

98.90%

80.00%
60.00%

Persentase

40.00%
20.00%
1.10%

0.00%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

54 | P a g e

Pendidikan Karakter Harus dicontohkan
oleh para Pemimpin Akademik
100.00%

86.50%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%
20.00%

5.60%

5.60%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Semua Dosen di Fakultas Wajib
Memperaktekan Pendidikan Karakter
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

88.80%

Persentase
28.10%
5.60%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Nyantri, nyunda, nyakola Sulit diterapkan
apabila tidak ada contoh dari pemimpin
70.00%

60.70%

60.00%
50.00%
40.00%

28.10%

30.00%
20.00%

Persentase

11.20%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Tanpa Pendidikan PAI Mahasiswa dapat menjadi
pribadi yang Beriman dan Bertaqwa
45.00%

41.60%

41.60%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

Persentase

16.80%

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Tanpa Pendidikan Karakter berbasis Agama dan
budaya maka akan ditunjang budaya selularis
80.00%

71.90%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

Persentase

30.00%
20.00%

13.40%

14.70%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

10.00%
0.00%
Setuju

Motto Unpas bukan hanya berlaku untuk Mahasiswa
tetapi berlaku seluruh sifitas akademik Fakultas
Teknik
120.00%
100.00%

95.50%

80.00%
60.00%

Persentase

40.00%
20.00%
1.10%

3.40%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Jawaban
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Pendidika Karakter lewat mentoring, seminar
study banding di pesantren-pesantren
120.00%
100.00%

97.50%

80.00%
60.00%

Persentase

40.00%
20.00%

9.00%

13.50%

0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Semua Dosen harus terlibat dalam
Pendidikan Karakter
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

83.10%

Persentase
12.40%
4.50%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Apakah Dosen PAI banyak menjadi panutan
80.00%
70.00%

72.60%
60.70%

60.00%
50.00%
40.00%

Persentase

30.00%
20.00%
6.70%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Dosen PAI yang tidak mau memverikan materi
mentoring perlu diperhatikan
56.10%

60.00%
50.00%

38.00%

40.00%
30.00%
20.00%

Persentase
16.90%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Penyelenggaraan PAI di Fakultas Teknik
80.00%

71.90%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

Persentase

30.00%
16.90%

20.00%

11.20%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Matakuliah Kuliah PAI 2 SKS semester ganjil 2
SKS semester genap sudah memadai
35.00%
30.00%

29.70%

25.00%
20.00%

16.90%

15.00%

11.20%

Persentase

10.00%
5.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Setiap Dosen harus membiasakan berdo’a
sebelum belajar
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

94.40%

Persentase
21.20%

3.40%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Setap mahasiswa wajib diujikan agama
sebelum siding sarjana
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

40.50%

25.90%
Persentase

16.60%

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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Materi Pendidikan PAI harus ditambah dengan
materi Mentoring dan bimbingan konseling
60.00%

55.00%

50.00%
40.00%
30.00%

25.00%
19.10%

20.00%

Persentase

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Dosen PAI dan DKM banyak memberikan materi
dalam Mentoring
60.00%
51.70%
50.00%
40.00%
30.00%

Persentase

20.00%

12.30%

16.00%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu
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KAJIAN PUSTAKA
Pendidikan Agama Islam di perguruan Tinggi di perguruan Tinggi Umum (PTU) sangatlah
penting, karena sesuai dengan tujuan dengan pendidikan nasional, pendidikan agama Islam
memegang peranan penting, dan masuk kedalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh
semua siswa dari tingkat dasar sampai Perguruan tinggi.
Di sisi lain, sudah banyak penelitian yang di lakukan oleh para peneliti terdahulu,yaitu
berhubungan dengan berbagai masalah yang ada masing-masing Perguruan Tingi Umum (PTU).
Misalnya; penelitian yang dilakukan oleh sdr.Drs.H Kurwali Sobandi,M.M.Penelitian yang dia
lakukan adalah di IKIP Bandung Tahun 1966-1999dengan judul disertasi adalah :”
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM
“)Studi

kasus

di

IKIP

Bandung(.

Penelitian

ini

menganalisis

laju

perkembangan,penyimpangan,telaah sifat lihat,mempelajari masa lampau dengan membuat
diagnosis dan mencari faktor penyebab dan memprediksi masa depannya. Kemudian Entin
Suryatin dengan judul disertasinya adalah : “MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN
TINGGI DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN (Studi kasus di Institut Teknologi
Bandung dan Universitas Komputer Indonesia). Penelitian Sdr.Entin lebih menitikberatkan kepada
masalah manajemen pendidikan ITB dan Universitas Komputer Indonesia dalam meningkatkan
mutu Lulusan.Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan di Fakultas Teknik Unpas adalah
ingin mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pendidikan Islam di Fakultas Teknik,terutama
tujuaanya,program,proses pendidikannya,dan cara evaluasi yang dilakukan Fakultas tersebut.

63 | P a g e

DAFTAR PUSTAKA
Langgulung, Hasan. 1995. Manusia dan Pendidikan. Jakarta, Pustaka Al-Husna
Nawawil, Hadari. 1995. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta, Gajah Mada Universiti
Perss
Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta, Ralce Sarasin.
Madjid, Abdul. 2004. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, Bandung,
Remaja Rosdakarnya.
Me Loeng, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung, Remaja Rosdakarya
Tafsir, Ahmad. 2008. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. Bandung, Remaja
Rosdakarya.
Jalauddin. 2001. TEKOLOGI PENDIDIKAN. Jakarta, PT. Raja Grafindo
Mahfud, Choirul. 2009. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Anonimous, 2006 Sistem Pendidikan Nasional. Bandung, Fokus Media
Garnida, Yudi. 2014. Buku Panduan Mahasiswa Teknik Unpas Bandung. Unpas Press
Saefudin, Udin. 2007. PERENCANAAN PENDIDIKAN. Bandung, Pustaka Pelajar
Sukmadinata, Saodih. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
As-Shobuni. Ali. Shofwat At-Tafsir, Birut. Darul Fikri
Surahmad, Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode & Teknik.

64 | P a g e

PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN BERBASIS
NILAI-NILAI KARAKTER ISLAMI
(Studi Kasus : Di Fakultas Teknik Universitas Pasundan
Bandung)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Setiap peserta didik, baik siswa maupun mahasiswa
berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang
diberikan kepada mereka bukan hanya pendidikan yang
bersifat kecerdasan intelek (kognitif )semata, tetapi juga
pendidikan agama (apeksi)yang mengarah pada terbentuknya
pribadi – pribadi yang saleh, santun, cakap dan pintar.

Pendidikan Islamsangat penting sebab dengan,pendidikan
Islam orang tua atau guru berusaha secara sadar memimpin dan
mendidik anak diarahkan kepada perkembangan jasmani dan
rohani sehingga mampu membentuk kepribadian yang utama
yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pendidikan agama Islam hendaknya ditanamkan sejak
kecil,sebab pendidikan pada masa kanak-kanak merupakan
dasar yang menentukan untuk pendidikan selanjutnya. 1Di sisi
lain,dalam mewujudkan tujuan pendidikan agama Islam di
sekolah atau kampus memegang peranan sangat penting.Oleh
karena itu pendidikan agama Islam di Indonesia dimasukan 2ke
dalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua anak
didik mulai dari SD sampai perguruan Tinggi sebagaimana yang
termaktub dalam Tap MPR tahun 1983 sebagai berikut:
Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang

diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan

kehidupan kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
termasuk pendidikan agama yang dimasukan kedalam
kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai
dengan Perguruan Tinggi .

Bagi Islam tentunya pendidikan agama yang wajib

diikutinya itu adalah pendidikan agama Islam.Pendidikan
agama Islam mempunyai tujuan kurikulum yang merupakan
penjabaran dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang

1

Abdul Majid. Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. Remaja Rosdakarya.
Bandung, 2004, Hlm.139
2
Abdul Majid, Ibid. halaman.140

termaktub dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
No.20 tahun 2003,
yaitu: Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlakmulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan agama Islam bukan hanya diajarkan di

Pesantren, Madrasah ataupun Perguruan Tinggi yang berlabel
agama Islam seperti IAIN,UIN,STAIN, STAI dan yang sejenisnya.
Akan tetapi, pendidikan agama Islam wajib pula diajarkan atau
diberikan kepada mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan
tinggi umum semisal ITB, UI, UNPAD, UGM, UPI, UNPAS dan
yang lainnya.Hal ini karena merupakan penafsiran dan
penjabaran dari tujuan pendidikan Nasional dan Tap MPR
tahun 1983 di atas.Pendidikan Agama Islam berarti usahausaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak
didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. (Zuhairani,
1983 : 27).
Pendidikan, menurut Ahmad Tafsir (Guru Besar
Pendidikan Agama Islam UIN Bandung), ialah Pengembangan
pribadi oleh semua aspeknya, dengan penjelasan bahwa yang

dimaksud pengembangan pribadi ialah yang mencakup
pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan
pendidikan oleh orang lain (guru) seluruh aspek mencakup
jasmani, akal, dan hati.3
Hampir senafas dengan Ahmad Tafsir, M.Fadlil aljamaliy seperti dikutip oleh Jalaluddin mengatakan: Pendidikan
sebagai upaya mengembangkan,mendorong serta mengajak
manusia lebih maju dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi
dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang
lebih sempurna,baik yang berkaitan dengan akal,perasaan
maupun perbuatan.4 Kemudian Omar Muhammad Al-Toumy AlSyaibany
mengubah

mengemukakan
tingkah

pribadi,masyarakat,dan

pendidikan

laku
alam

individu

sebagai,
pada

proses

kehidupan

sekitarnya,dengan

cara

pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi diantara
berbagai profesi asasi dalam masyarakat. 5 As-Syaibany
menyorotinya lebih

3

kepada pendidikan karakter dan

Ahmad Tafsir. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam. PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung,
2008, hlm.26
4
Jalaluddin. JEOLOGI PENDIDIKAN. PT.Raja Grafindo,Jakarta,tahun 2001,hlm.73
5
Ibid,Halaman.74

kepribadian,yaitu bahwa pendidikan pada hakikatnya ingin
merubah tingkah laku individu dari kurang baik menjadi baik.
Menurut Prof.Langeveld (Pakar pendidikan Belanda)
mengemukakan, pendidikan ialah suatu bimbingan yang
diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa
untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan. 6 Dalam garis besar
Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1973, dikemukakan tentang
pengertian pendidikan, bahwa pendidikan pada hakikatnya
merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan
kepribadian dan kemampuan di luar sekolah, dan berlangsung
seumur hidup.7
Menurut Udin Saefudin, pendidikan merupakan upaya
yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia
untuk mampu mengemban tugas yang dapat dididik dan
mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan
fisik, mental, emosional, moral, serta keamanan dan ketakwaan
manusia.8

6

Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural.Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009,
Halaman: 33
7
Lihat Choirul Mahfud, Hlm. 33-43
8
Udin Saefuddin. Perencanaan Pendidikan. PT. REMAJA Rosdakarya

Dari segi bahasa, Islam adalah suatu nama yang
mengandung arti pendidikan. Menurut Jalaluddin 9secara
bahasa Islam itu memuat berbagai makna, salah satu
diantarannya yaitu kata Sulam yang makna asalnya adalah
tangga. Dalam kaitan dengan pendidikan, makna ini setara
dengan makna

peningkatan kualitas

(layaknya tangga, meningkat naik).

sumber daya insan

Pendidikan Islam mempunyai tujuan yang amat
mulia,yaitu menjadikan manusia yang baik dengan cara
menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran
dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan
berbudi luhur menurut ajaran Islam Al-Abrasy seperti di kutip
oleh Hasan Langgulung,bahwa pembentukan akhlak yang mulia
adalah tujuan pendidikan yang sebenarya. 10
Pendidikan Islam diajarkan di perguruan tinggi umum
sangat lah baik dan mulia. Hal ini karena ada kesamaan antara
tujuan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan Nasional
Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (sisdiknas) bahwa tujuan Pendidikan
Nasional adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar

9

Bandung. 2007. hlm.06
alaluddin,Op.Cit.68

10

menjadi manusia yang beriman,bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha

Esa,

berakhlak

mulia,sehat,berilmu,

cakap,

kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis
serta betanggung jawab.11
Adapun Sistem Pendidikan Nasionla dalam UndangUndang no.20 Tahun 2003 dijabarkan dalam peraturan
Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (SN). Dalam peraturan pemerintah tersebut
memuat hal-hal sebagai berikut: a.standar isi, b.standar proses,
c.standar kompotensi lulusan, d.standar pendidikan dan tenaga
kependidikan, e.standar sarana dan prasarana, f.standar
pengelolaan,

g.standar

pembiayaan,

h.standar

penilaian,g.pendidikan.12
Pada sisi lain,inti dari pada pendidikan agama Islam
adalah menekankan kepada nilai-nilai keimanan, ketaqwaan,
dan akhlakul karimah. Hal ini sebagaimana Firman Allah yang
artinya13 (ai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari

11

seorang

laki-laki

dan

seorang

perempuan

dan

Lihat Hasan langgung. Manusia Dan Pendidikan. Jakarta, pustaka alHusna,1995,hlm.60
12
Anonimous. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Bandung,Fokus Media,2006,hlm.125
13
QS. Al-Hujurot /49 : 13

menjadikankamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia

diantara

kamu

adalah

orang

yang

paling

bertaqwa.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
mengenal . Kemudian Q.S )brahim /

:

Tidaklah kamu

perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan
kalimat yang baik seperti pohon yang baik,akarnya teguh dan
cabangnya menjulang ke langit.

14

Sementara, fungsi pendidikan Agama Islam seperti yang
dikemukakan Oleh Abdul Majid, dan Dian Andayani dalam
bukunya, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, yaitu :
1.

Pengembangan,yaitu

meningkatkan

keimanan

dan

ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT. yang
ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya
kewajiban

menanamkan

keimanan

dan

ketaqwaan

dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah
berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam
diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar

14

Yang dimaksud kalimat yang baik, ialah kalimat tauhid, segala ucapan yang
menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari kemunkaran serta perbuatan
yang baik. seperti kali at laa ilaaha illalloh

keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang
secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
2. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari
kebahagian hidup di dunia dan di akhirat.
3. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan
lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan
sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan
ajaran agama Islam.
4. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,
kekurangan-kekurangan

dan

peserta

keyakinan,pemahaman

didik

dalam

kelemahan-kelemahan
dan

pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari
lingkungannya atau
membahayakan

dari
dirinya

budaya
dan

lain

yang

dapat

menghambat

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
6. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara
umum sistem dan fungsional.
7. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang
memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat

tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat
dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. 15
Ada

beberapa

alasan,

bahwa

penulis

tertarik

untuk

mengadakan penelitian di Fakultas Teknik Universitas
Pasundan Bandung, paling tidak ada enam alasan yang
melatarbelakangi penulis mengadakan penelitian di kampus
tersebut.

Pertama, Falsafah Dasar
Sebagai bagian Integral Paguyuban Pasundan, maka
Falsafah Fakultas Teknik Universitas Pasundan adalah sebagai
berikut:
1.

Bahwa kebahagiaan adalah rahmat dan karunia Allah SWT
dan merupakan hak semua umat manusia

2.

Paguyuban Pasundan bertujuan membawa kehidupan
masyarakat Indonesia ke arah kebahagian yang di ridhoi
Allah SWT.

3.

Dengan jalan meningkatkan kehidupan masyarakat serta
mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang teknologi.

4.

Dalam perjalanan usahanya,dasar negara Pancasila
menjadi landasan idilnya dengan Undang-Undang dasar

15

Abdul Majid,dan Dian Andayani,Pendidikan Agama Islam Berbasis kempetensi

1945 sebagai landasan konstitusional serta Islam sebagai
landasan ketuhanannya.

Kedua,Prinsip Dasar
1. Keuniversalan dan keobyektifan ilmu pengetahuan dalam
mencapai kenyataan dan kebenaran.
2. Kebebasan akademik yang di laksanakan dengan hikmah
dan tanggung jawab.
3. Keadaban,kemanfaatan,kebahagiaan,kemanusiaan

dan

kesejahteraan.
4. Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang
berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus
di taati oleh anggota sivitas akademika.
5. Penelitian

dan

pelayanan

pada

masyarakat

yang

berkualitas
6. Kemandirian

manajemen,transportasi,efesiensi,dan

pengutamaan pada kepentingan Universitas.
Ketiga, Nilai Dasar
1. Nyantri, nyunda, nyakola
2. Jujur, adil, berintregritas, dan santun
3. Bermutu, inovatif, dinamis, dan efisien
4. Mandiri dan bertanggung jawab

5. Terbuka serta berwawasan kebangsaan dan global
Keempat, Motto
Pengkuh Agamana, Luhung Elmuna, Jembar Budayana
Kelima, Visi
Visi Fakultas Teknik adalah menjadi penyelenggara
pendidikan tinggi teknik terbuka menuju komunitas akademik
peringkat internasional yang mengsung nilai kesundaan dan
ke Islaman di tahun 2021.
Keenam, Misi
Misi

Fakultas

Teknik

yaitu:

Menyelenggarakan

pendidikan tinggi teknik yang berkualitas dalam melaksanakan
tri

dharma

Perguruan

pembangunan,serta

Tinggi,

mengusung

berkonsentrasi
nilai

ke

sundaan

dalam
dan

keIslaman16

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah
dikemukaan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah
seperti di bawah ini :

16

Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Teknik Unpas 2014-2015,Halaman: 1-2

1. Bagaimana membangun metode proses pembelajaran PAI
berbasis nilai-nilai karakter Islami di Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Bandung?
2. Bagaimana membangun model penerapan kurikulum PAI
berbasisnilai-nilai karakter Islami di Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Bandung?
3. Bagaiamana membangun metode evaluasi pembelajaran
PAI berbasis nilai-nilai karakter Islami di Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Bandung, dan di FKIP Universitas
Islam Nusantara Bandung?

C. Tujuan Penelitian
Pada

dasarnya,

tujuan

penelitian

ini

untuk

mendeskripsikan keberadaan pendidikan Islam di perguruan
Tinggi Umum, terutama pendikan Islam yang berjalan di
Fakultas Teknik Pasundan Bandung yaitu:
1. Untuk membangun metode proses pembelajaran PAI
berbasis nilai-nilai karakter Islami di Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Bandung.
2. Untuk membangun model penerapan kurikulum PAI
berbasis nilai-nilai karakter Islami di Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Bandung.

3. Untuk membangun metode evaluasi pembelajaran PAI
berbasis nilai-nilai karakter Islami di Fakultas Teknik
Universitas Pasundan Bandung.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik
untuk Fakultas Teknik ataupun bagi Universitas Pasundan itu
sendiri. Bahkan, berguna juga secara akademis hasil penelitian
ini diharapkan berguna untuk memperkaya hasanah keilmuan
pendidikan agama Islam, memperkaya teori-teori ilmiah yang
sangat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama
bagi peserta didik unsur-unsur terkait lainnya.
Adapun secara praktis hasil penelitian ini, akan bermanfaat
bagi Fakultas Teknik dan Sivitas akademika Universitas
Pasundan.
1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai
luhur ajaran Islam yang relavan dengan petunjuk Al-Qur an

dan As-Sunnah.

2. Meningkatkan mutu lulusan yang unggul (Basthotan Fil Ilmi
Wa Al-Jismi), yaitu lulusan yang pengkuh agamana, luhung
elmuna, dan jembar budayana bukan sekedar moto akan
tetapi menjandi kenyataan.

3. Meningkatkan kepribadian jati diri lulusan, yang memiliki
sifat tawadlu (rendah hati) arif, bijak dan cerdas dalam
membaca perubahan nilai yang berkembang di musyarakat.

E. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini muncul dari kerangka pemikiran yang sangat
mendasar, yaitu :
1. Bahwa Pendidikan Islam adalah suatu sistem untuk
membangun dan mengembangkan potensi siswa, agar
mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Hal ini sesuai
dengan Firman Allah yang tersirat dalam
(QS. Al-Alaq/ 96 : 1-5)
-

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang
menciptakan

-

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

-

Bacalah, dan Tuhanmulah, Yang Maha Pemurah

-

Yang mengajar manusia dengan perantara pena.

-

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinnya.17

17

As-Shabuni menjelaskan, bahwa untuk mencetak manusia unggul adalah: (1).
Rajin membaca (belajar). (2). Manusia yang mengetahui harga dirinya, (3).
Manusia yang mengenal Tuhannya (dengan belajar) Pendidikan Islam, (4).

2. Dengan pendidikan Islam kita berusaha untuk membetuk
manusia yang berkepribadian kuat dan baik (Akhlaklul
Karimah) berdasarkan pada ajaran agama Islam.
3. Pendidikan agama Islam bukan hanya teoritis saja, tetapi
juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman
dan prestasi ibadah (amal saleh). Oleh karena itu,
pendidikan iman dan pendidikan amal, juga ajaran Islam
berisi tentang ajaran sikap dan tingkah laku pribadi
masyarakat menuju kesejahteraan hidup perseorangan dan
bersama, maka pendidikan Islam adalah pendidikan
individu dan pendidikan masyarakat (Drajat, 1992 : 25-28).
4. Pendidikan Islam adalah sebagai proses penyampaian
informasi dalam rangka pembentukan insan yang beriman
dan fungsinya di dunia dengan selalu memelihara
hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri dan lingkungan
hidupnya. (Ali , 1995 : 139)
5. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan
yang disengaja dilakukan untuk membimbing sekaligus
mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi

Banyak menulis. (5). Mengadakan penelitian sesuatu yang belum diketahuinya.
Lihat shofwat At-Tafsir, jika III, hlm. 581

yang utama (Insan Kamil) berdasarkan nilai-nilai etika
Islam dengan tetap memelihara hubungan baik terhadap
Allah SWT. (Hablum Minalloh), sesama manusia ( Hablum
Minan Nas) dirinya sendiri dan alam sekitarnya.
6. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu
merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah
digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut
Allah adalah beribadah kepada Allah.

Dan Aku tidak

menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka
beribadah kepada-Ku (QS. Al-Dzariat : 56).

F. Hipotesis
Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung adalah
bagian integral Paguyuban Pasundan.Untuk menjadi Fakultas
yang maju dan mampu berkompetisi dengan Universitas lain
yang ada di Indonesia dan di dunia.
1. Prinsip Dasar
1. Keuniversalan dan keobjektifan ilmu pengetahuan
dalam mencapai kenyatan dan kebenaran.
2. Kebebasan akademik yang di laksanakan dengan
hikmah dan bertanggung jawab.
2. Nilai Dasar

a. Nyantri, Nyunda, Nyakola
Nyantri, mengandung arti bahwa Fakultas teknik ingin
mencetak peserta didiknya yang

punya komitmen

untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama Islam
dan berupaya mengaplikasikannya dalam kehidupan
sehari-hari.
b. Jujur, adil, berintregritas,dan santun

3. Motto
Pengkuh agamana, Luhur Elmuna, Jembar Budayana. Motto
ini terinspirasi Oleh Firman Allah

Q.S. :

7.

Allah

menganugrahkannya )lmu yang luas,tubuh yang perkasa .
Visi
Visi Fakultas Teknik adalah menjadi penyelenggara
pendidikan tinggi teknik terkemuka menuju komunitas
akademik peringkat internasional yang mengusung nilai
Kesundaan dan Keislaman di tahun 2021.

Misi
Misi Fakultas Teknik yaitu menyelenggarakan pendidikan
tinggi yang berkualitas dalam melaksanakan Tridharma

Perguruan Tinggi. Berkontribusi dalam pembangunan,
serta mengusung nilai Kesundaan dan Keislaman.
Itulah sekilas pandang tampilan Fakultas Teknik Universitas
Pasundan yang sejak lama berkirprah dalam pendidikan,
membantu pemerintah mencetak anak bangsa menjadi pribadipribadi yang jujur, adil, cakap, dan berilmu pengetahuan.
Hasil penelitiann awal yang pernah saya lakukan dari
tahun 2010-2015 menunjukan bahwa proses pendidikan Islam
di Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung telah
memiliki konsep dan visi-misi yang jelas, hanya belum
maksimal, dan perlu penelitian dan pengembangan lebih lanjut.
Sehingga diharapkan dikemudian hari Fakultas Teknik
Universitas Pasundan menjadi Fakultas yang maju, mampu
berkompetisi dengan Fakultas dan Universitas lain di dunia,
serta berkontribusi positif kepada pemerintah dan masyarakat,
terutama dalam dunia pendidikan.

G. Langkah-langkah Penelitian
1. Jenis dan pendekatan penelitian
Dalam pemecahan masalah yang diteliti, penulis
menggunakan

metodedeskriptif

analitik

dengan

pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan

kualitatatif

adalah

pendekatan

penelitian

yang

bermaksud untuk memahami Fenomena apa yang dialami
oleh subjek penelitian.Hampir sama dengan Moleong,
Syaodih Sukmadinata mengatakan, penelitian difokuskan
pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami
secara mendalam, dengan mengabaikan fenomenafenomena lainnya. Satu fenomena tersebut bisa berupa
seorang pemimpin sekolah atau pimpinan pendidikan,
sekelompok siswa, suatu program, suatu proses, satu
penerapan kebijakan, atau satu konsep.
Penelitian kualitatif menuntut perencanaan yang
matang

untuk menentukan

tempat,partisipan,

dan

memulai pengumpulan data. Rencana ini bersifat
emergent atau berubah dan berkembang sesuai dengan
perubahan dalam temuan di lapangan.Desain yang
berubah atau emergenttersebut bersifat sirkuler karena
penentuan sampel yang bersifat purposif, pengumpulan
data dan analisis data dilakukan secara simultan dan
merupakan langkah yang bersifat interaktif bukan
terpisah-pisah.18
2. Jenis dan Sumber Data
18

Syaodih,hlm.99

Menurut Syaodih, ada beberapa sumber data yang
digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu :

 Wawancara

Wawancara atau (interview) merupakan salah
satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak
digunakan dalam penelitian kualitatif dan deskriptif.
Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan
tatap

muka

secara

individual.

Adakalanya

juga

wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang
tujuannnya untuk melampirkan data dari kelompok
seperti wawancara dengan suatu keluarga, pengurus
yayasan, pembina pramuka, dll.
Sebelum melaksankan wawancara para peneliti
menyiapkan

instrumen

wawancara

yang

disebut

pedoman wawancara (interviewguide),
pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan
yang

meminta untuk dijawab atau direspon oleh

responden.

Isi

pertanyaan

atau

pernyataan

bisa

mencakup fakta, data pengetahuan, konsep, pendapat,
persepsi atauevalaluasi responden berkenaan dengan
fokus masalah atau variable-variable yang dikaji dalam
penelitian.

 Angket
Angket atau kuisoner (Questionnaire) merupakan
suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak
langsung (Peneliti tidak langsung bertanggungjawab
dengan respon). Instrumen atau alat pengumpulan
datanyadisebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau
pernyataan yangharus dijawab atau direspon oleh
responden.
Angket dijawab atau diisi oleh responden dan
peneliti

tidak

selalu

bertemu

langsung

dengan

responden, maka dalam penyusunan angket perlu
diperhatikan beberapa hal.
Pertama, Sebelum butir-butir pertanyaan atau
pernyataan ada pengantar dan petunjuk pengisian.
Dalam pengantar dijelaskan maksud

pengedaran

angket, jaminan kerahasian jawaban serta ucapan terima
kasih kepada responden.
Kedua,Butir-butir pertanyaan dirumuskan secara
jelas,menggunakan kata-kata yang lazim digunakan
(Populer), kalimat tidak terlalu panjang dan tidak
beranak lucu. Dalam butir-butir pertanyaan atau
pernyataan tertup sebaiknya hanya berisi satu pesan

(message) sederhana, sedang dalam pertanyaan atau
pernyataan terbuka bisa berisi satu pesan kompleks atau
lebih dari satu pesan yang tidak terlalu komplek.
Ketiga,Untuk setiap pertanyaan atau pernyataan
terbuka dan berstruktur disediakan kolom untuk
menuliskan jawaban atau respon dari responden
secukupnya.

 Observasi

Observasi

(observation)

atau pengamatan

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data
dengan

jalan

mengadakan

pengamatan

terhadap

kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut
bisa berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa
belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan
pengarahan, personil bidang kepegawaian yang sedang
rapat dsb. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif
ataupun non partisipatif. Dalam observasi partisipatif
(participatory observation) pengamat ikut sebagai
peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi
non partisipatif (participatory observation) pengamat
tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan
mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.

BAB II
Pengertian Pendidikan Karakter
1. Pengertian Pendidikan
Pada hakikatnya, pendidikan itu adalah membimbing
atau membina anak didik ke arah yang lebih baik dan dapat
tumbuh sebagai manusia dewasa yang normal dan
berkepribadian baik. Langeveld, sebagai di kutip oleh Choirul
Mahfud mengatakan, bahwa pendidikan ialah suatu bimbingan
yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum
dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan .19 Menurut
Marimba, bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan
secara sadar oleh pendidik menuju terbentuknya kepribadian
yang utama .20 Hampir sejalan dengan di atas, dalam Garis
besar Harian Negara (GBHN) pada tahun 1973, dikemukakan
tentang pengertian pendidikan, bahwa pendidikan pada
hakikatnya merupakan suatu usaha yang disadari untuk
mengembangkan kepribadian, dan kemampuan manusia yang
dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung
seumur hidup.21
Ki Hajar Dewantara dalam konggres taman siswa yang
pertama pada 1930 ia mengatakan, bahwa
pendidikan
umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya
19

Choirul, Mahfud, Pendidikan Multi Kultural, (Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2009), hlm.33
20
Ahmad Tafsir, Ilmu pendidikan dalam Perspektif Islam. (Bambang,
PT. Remaja Rosdakarya, 2008),hlm. 24.
21
Choirul Mahfud, op.cit.hlm 33-34.

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan
tubuh anak . Sedangkan menurut Driyakara, pendidikan adalah
upaya ke taraf insani itulah yang disebut mendidik . Pendidikan
ialah pemanusian manusia muda (Ditjen Dikti, 1983/1984:19).
Dalam Dictionary of Education, seperti dikutip oleh choirul
Mahfud bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang
mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk
tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup,
proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh
lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang
datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau
mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemapuan
individu yang optimum (maksimal). Sementara, menurut
Crowand, pendidikan adalah proses yang berisi berbagai
kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya
dan membantu meneruskan adat dan budaya serta
kelembagaan sosial dari generasi. Menurut Choirul mahfud,
bahwa pendidikan itu berarti : 22
a. Suatu proses pertumbuhan yang menyesuaikan dengan
lingkungan.
b. Suatu pengarahan dan bimbingan yang diberikan kepada
anak-anak dalam pertumbuhannya.
c. Suatu pertumbuhan usaha sadar untuk menciptakan suatu
keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh
masyarakat.
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d. Suatu
pembentukan
karakter,
kepribadian
kemampuan anak-anak dalam menuju kedewasaan.

dan

2. Pengertian Karakter
Menurut Pusat bahasa Depdiknas, seperti dikutip oleh
Aan Hasanah, pengertian karakter adalah bawaan hati, jiwa,
kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat bertabiat,
dan berwatak 23. Menurut fadzkirotun musfiroh (UNY 2008),
karakter mengacu kepada serang-kaian sikap (attitudes),
perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan
(skills). Lebih jauh Aan Hasanah menjelaskan, karakter berasal
dari bahasa Yunani yang berarti To mark atau menandai dan
memfokuskan bagaimana yang mengaplikasikan nilai kebaikan
dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang
tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan
orang yang berkarakter jelek.
Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan
kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia. Sementara,
dalam bahasa Inggris, character memiliki arti : watak, karakter,
sifat, dan peran. Karakter juga dapat diartikan mental or moral
qualities that qualities that make a thing what it is different from
other . Karakter juga berarti agregat fitur dan ciri-ciri yang
membentuk sifat individu dari beberapa orang atau hal.
Watak adalah sifat lain manusia yang mempengaruhi
segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, tabiat dasar.
Dengan demikian kata Aan hasanah, karakter adalah sifat-sifat
kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan
23
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seseorang dengan yang lain, tabiat, watak, karakter mempunyai
tabiat, mempunyai kepribadian(6). Menurut Ryan dan Bohlin,
bahwa
karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu
mengetahui kebaikan (Knowing The Good) dan melakukan
kebaikan (Loving The Good).
Dalam pendidikan karakter, kebaikan itu seringkali
dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Maka, pendidikan
karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku
manusia menuju standar-standar baku.
Menurut Hornby dan Pannwell, sebagaimana dikutip Oleh
Abd, majid dkk, mengatakan: Karakter adalah Kualitas mental
atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi .24
Sepaham dengan di atas Hermawan Kertajaya (10:3)
mengatakan karakter adalah Ciri khas yang memiliki oleh
suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut menurut
Hermawan adalah isli dan mengakar pada kepribadian benda
atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong
bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon
sesuatu.
Istilah karakter dan kepribadian atau watak sering
digunakan secara bertukar tukar, Allport mengatakan kata
watak berarti normatif , serta mengatakan bahwa watak
adalah pengertian etis dan mengatakan bahwa Character is
personality evaluated and personality is character devaluated
24
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(Watak adalah kepribadian dinilai, dan kepribadian adalah
watak yang di nilai).
Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang
sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang
sangat abstrak yang ada pada diri seseorang sering orang
menyebutnya dengan tabiat atau perangai. 25
Sementara itu bagi Hunter (2000) karakter adalah
sebagai perpaduan antara tiga elemen yakni, displin moral,
kelekatan moral, kelekatan moral dan otonomi moral. Karakter
seseorang dikontruksi dari ketiga elemen moral yang
dipengaruhi bukan hanya adanya perbedaan individual dalam
memahami pengetahuan moral dan pemahaman aturan moral
tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan Faktor sosial budaya
yang menentukan perila- ku moral individu. Oleh karena itu,
karakter dan moral saling memiliki keterkaitan. Orang yang
baik biasanya memiliki kesadaran terhadap implikasi moral
pada setiap perilaku yang berkaitan dengan kehidupan sosial.
Sedangkan menurut Hill, karakter menentukan pikiran pribadi
seseorang dan tindakan yang dilakukannya. Karakter yang baik
adalah motivasi batin untuk melakukan apa yang benar, sesuai
dengan standar tertinggi perilaku, dalam setiap situasi.
Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan
perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja
bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan serta
membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat
dipertanggung jawabkan.26
25
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Doni Koesoema mengatakan, pendidikan karakter
adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial adalam
menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumuhan
kebebasan individu itu sendiri, menurutnya bahwa pendidikan
karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan
yang berkesinambungan dalam diri manusia. Untuk
mengadakan internalisasi nilai sehingga menghasilkan
disposisi aktif dan stabil dalam individu. Menurut An Hasanah,
ada enam jenis karakter menjadi acuan seperti yang terdapat
dalam (The six pillars of character yang di keluarkan oleh
character counts coalition ) (a project of the josseph institute of
ethics) enam jenis karakter itu adalah : 27
1. Trushtworthiens, bentuk karakter yang membuat seorang
menjadi: berintegritas, jujur, dan loyal.
2. Fairness, bentuk karakter yang membuat seseorang
memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka
memanfaatkan orang lain.
3. Charing, bentuk karakter yang membuat seseorang miliki
sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun
kondisi sosial sekitar.
4. Respect, bentuk karakater yang membuat seorang selalu
menghargai dan menghormati orang lain.
5. Citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang
sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap
lingkungan alam.
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6. Responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang
bertanggung jawab, disiplin dan selalu melakukan sesuatu
dengan sebaik mungkin.
3. Urgensi Pendidikan Karakter
Pada dasarnya, pendidikan itu bukan hanya mendidik
anak-anak menjadi pandai dan cerdas secara intelektual akan
tetapi pendidikan itu harus diawali dari pendidikan karakter
tidak mungkin membangun sebuah bangsa menjadi kuat dan
maju kalau tidak dimulai dari pendidikan karakter, yang digali
dari nilai-nilai akhlak, moral, etika, budi pekerti dan yang
lainnaya. Apa itu pendidikan karakter? pendidikan karakter
adalah sebuah sistem pemurnian nilai nilai karakter kepada
warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan
kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilainilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai
The deliberate use of all dimension of school life to fuster,
Optimal caracter development . Menurut An (asanah dalam
pendidikan karakter itu di sekolah, semua komponen
(pemangku pendidikan) harus dilibatkan termasuk kompenenkomponen pendidikan itu sendiri. Yaitu isi kurikukulum, proses
pembelajaran dan penilaian, penganganan atau pengelolaan
mata pelajaran, penegelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas
atau kegiatan extrakurikuler, pemberdayaan sarana prasarana,
pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah maupun
lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter di maknai
sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam
menyelenggaraan pendidikan harus berkarakter.

Dalam sisi lain pendidikan karakter adalah segala sesuatu
yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter
peserta didik, guru membantu watak serta didik. Hal ini
mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru
berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru
bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.
Pendidikan karakter berpijar dari karakter dasar
manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat
Absolute) dan bersumber dari agama juga disebut sebagai The
Golden Rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang
pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut.
Menurut para ahli psikologi, beberapa nilai karakter dasar
tersebut adalah cinta kepada Allah dan CiptaanNya. (Alam
dengan isinya) Tanggung jawab jujur, hormat dan santun, kasih
sayang, peduli, dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras,
dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan
rendah hati, toleransi cinta damai, dan cinta persatuan.
Pendapat lain menyatakan bahwa karakter dasar
manusia terdiri dari: Dapat di percaya rasa, hormat dan
perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab kewarganegaraan,
ketulusan, berani, tekun , disiplin, visioner, adil, dan punya
intregritas.
4. Tujuan Pendidikan karakter
Pendidikan karakter yang dicita-citakan pemerintah dan
masyarakat indonesia adalah pendidikan karakter yang
menunjuk kepada kebenaran ajaran agama, moralitas yang
tinggi, nilai-nilai budaya, etika ,dan norma norma hukum yang
berkembang di masyarakat. Sedangkan tujuan pendidikan

karakter yang indah di bangun oleh bangasa ini adalah sebagai
mana yang di jelaskan oleh DIKNAS, yaitu menghasilkan 8 nilai.
1. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam
melaksanakan ajaran agama. Yang di anutnya, toleran
terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Dan hidup rukun
dengan pemeluk agama lain.
2. Jujur, yaitu perilaku yang di dasarkan pada upaya
menjadikan dirinya sebagai orang selalu dapat di percaya
dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
3. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai
perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan
tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib
dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5. Keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib
dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan .
6. Kreatif, yaitu berfikir dan melakukan sesuatu ynag
menghasilkan cara atau hasil dari suatu yang telah di miliki.
7. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah
tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugastugas.
8. Demokratis, yaitu cara berpikir ,bersikap dan bertindak
yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang
lain.
9. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu
berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas
dari suatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak,
berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bertindak,
berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa
negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

dan
dan
dan
dan

5. Landasan
Pendidikan
Karakter
Ada beberapa landasan atau pondasi yang melandasi
pendidikan karakter. Menurut para ahli pendidikan karakter
memiliki dua landasan utama. Kedua landasan itu merupakan
inspirasi dan ruh terhadap adanya pelaksanaan pendidikan
karakater bagi setiap generasi dan bangsa. Ketiga prinsip
pendidikan karakter itu adalah:

A. Agama
Kata agama berasal dari bahasa sansekerta, dari akar kata
gam artinya pergi. Kemudian akar kata gan tersebut mendapat
awalan a dan akhiran a , yaitu jalan untuk mencapai
kebahagaian. Menurut pendapat lain, agama berasal dari akar
kata a dan gama. A Artinya tidak, dan gama artinya kacau.
Jadi, agama artinya tidak kacau atau teratur. Yaitu agama adalah
peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan
yang di hadapinya, dan bahkan menjelang matinya. 28 Dalam
memahami agama, Islam punya istilah khusus yaitu kata Ad-din.
Secara bahasa (etiologi) memiliki lain makna, yaitu :
a. Al-din berarti hari pembalasan atau kiamat. (QS.2:4)
b. Al-din berarti peraturandan pemerintahan.
c. Al- din berarti kebiasaan dan situasi.
d. Al- din berarti ketaatan ,ketundukan dan kepatuhan.
e. Al- din berarti sesuatu yang di percayai dan di sembah.
f. Al- din berarti sesuatu yang dipercayai dan disembah.
Menurut istilah, agama adalah ajaran, sistem yang
mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. serta tata kaidah yang
berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dan
manusia serta lingkungannya. 29 Atau suatu tata keper- cayaan
atas adanya yang Agung tersebut, serta suatu tata kaidah yang
mengatur hubungan manusia dengan yang Agung, hubungan
manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam
yang lain, sesuai dengan tata kepercayaan dan tata
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penyembahan tersebut. Menurut Emile Urkheim, agama dalah
kesatuan sistem kepercayaan dan praktek-praktek yang
berkaitan dengan yang sakral, yaitu hak-hak yang dijauhi dan
dilarang, dan praktek-praktek yang menyatukan orang yang
meyakininya.30
Adapun menurut para ahli seperti di kutip oleh Yusf Qardhawi,
yaitu: (1). Agama menurut Ibnu Al-Kamal adalah suatu
ketetapan Ilahi yang mengajak orang-orang yang berfikIran
sehat untuk menerima apa-apa yang di bawa oleh Rasulullah
Saw. (2). Menurut Abu Al-Baqa, agama adalah sutu ketetapan
Ilahi yang berperan sebagai pengendali atas orang-orang yang
berakal untuk memilih ha-hal yang positif baik secara sikis
maupun fisik, seperti keyakinan, pengetahuan dan salat. (3) Dr.
Dira mengatakan: agama adalah ketetapan Ilahi yang
memberikan petunjuk kebenaran dalam keyakinan, bertingkah
laku, dan bermasyarakat baik kepada Allah maupun kepada
mahluk. (4). Menurut Sisero agama adalah suatu ikatan yang
menghubungkan antara manusia dan Allah. Atau agama adalah
suatu perasaan terhadap kewajiban kita untuk menegakkan
perintah-perintah Ilahi. Sedangkan menurut Abu Syatal, agama
adalah sekumpulan kewajiban–kewajiban mahkluk terhadap
pencipta, kewajiban-kewajiban manusia kepada Allah, kepada
kelompok masyarakat, dan kepada dirinya sendiri. 31
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B. Budaya
Apa itu budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari kata
sansekerta yaitu Buddhayah, yaitu jamak dari buddhi (budi atau
akal) sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal
manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya
diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. 32
Koentjaraningrat lebih luas lagi mengartikan budaya, yaitu:
Budaya adalah suatu sistem
gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan
miliknya dengan belajar.
Hampir sepemikiran dengan yang di atas, E.B Taylor
mengatakan : Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang
meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni , kesusilaan, hukum,
adat-istiadat serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang
dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat tertentu .
Menurut Kluedhoha dan Kelly. Budaya adalah semua
rancangan hidup yang tercipta secara histeris, baik yang
dieksplisit maupun implisit, nasional, Irasional, yang ada pada
suatu waktu, sebagai peoman yang potensial untuk perilaku
manusia . 33
6. Peranan Guru dalam Pendidikan Karakter
Dunia pendidikan diumpamakan seperti permainan
sepak bola, guru atau pendidik bagaikan ujung tombak untuk
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memuahkan gol, Gurulah salah satu kunci dalam keberhasilan
pendidikan, khususnya pendidikan isalam, tanpa kehadiran
guru jangan harap pendidikan dapat berhasil sebagaimana yang
dicita-citakan. Dengan demikian, siapa guru itu, bagaiman
peran dan kontribusinya dalam pendidikan (Islam). Di bawah
ini akan disajikan beberapa pengertian guru menurut para ahli
pendidikan isalm.
1. Pengertian Guru
Dalam konteks pendidikan isalm, pendidikan (guru)
disebut dengan murobbi, mualim dan muaddib.kata murobbi
berasal dari kata rabba, yurobbi. Kata muallim isim fair dari
allama, yu allimu sebagaimana ditemukan dalam (Q.S. 2 : 31)
wa allam Adamal Asmaa a kullahaa tsumma arodlahum alal
malaaikati. Artinya : Allah mengerjakan kepada Adam segala
sesuatu benda, kemudian dia mengajarkannya kepada Malaikat
sedangkan kata Rasullulah Saw. Allah mendidiku, maka ia
memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan . 34
Dari tiga istilah di atas, secara umum ada kesamaan, yaitu
orang yang mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada orang lain
(anak didik), akan tetapi menurut Ramayulis dari ketiga kata
tersebut mempunyai makna yang berbeda, sesuai dengan
konteks kalimat, walaupun dalam situasi tertentu mempunyai
kesamaan makna.
Kata atau istilah muallim misalnya, sering di jumpai
dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarah pada
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pemeliharaan, baik yang bersifat jasmani atau rohani.
Pemeliharaan seperti ini terlihat dalam proses orang tua
membesarkan anaknya.
Sedangkan untuk istilah muallim , pada umumnya
dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih fokus pada
pemberian atau membicarakan aktivitas yang lebih terfokus
pada pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan (baca:
pengajaran), dari seorang yang tau kepada orang yang tidak
tau . Adapun istilah muaddib lebih luas dari istilah maullim
dan lebih relevan dengan konsep pendidikan islam. 35
Menurut Ahmad Tafsir (guru besar pendidikan dalam
islam U)N Sunan Gunung Djati Bandung , Guru atau pendidik
dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap
perkembangan anak didik. Dalam islam, orang yang paling
bertanggung jawab tersebut adalah orang tua (ayah dan ibu)
anak didik. 36

2. Kedudukan Guru Dalam Islam
Dalam pandangan (ujjatul )slam al-Imam Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad at-Thusy al-Ghazali, Bahwa posisi
guru sedemikian tinggi menggantikan posisi Rasulullah Saw,
dalam membimbing umat manusia, di mana Rasul adalah guru
utama umat islam. Karenaya, ia menetapkan persyaratan
tertentu bagi guru, yaitu hendaknya guru jauh dari sifat rakus
dunia dan gila kehormatan. Guru bersedia melatih dirinya
35
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untuk tidak banyak makan, tidak banyak bicara, tidak banyak
tidur, memperbanyak salat, sedekah dan puasa, guru
menjadikan akhlak yang baik sebagai perangainya seperti
sabar, syukur, tawakkal, yakin, pemurah, qana ah, pendiam dan
kalem (tidak grusa-grusu). 37
Dalam pandangan al-Ghazali seperti di kutip oleh
Muhammad Jawal Ridla, bahwa guru menduduki posisi yang
sangat tinggi oleh karenanya al-Ghazali meminta guru
menyayangi peserta didik, bagaikan anak kandung sendiri, agar
tidak ada perseteruan dan dendam di antara sesama guru,
karena akan terdampak negatif pada diri peserta didik.
Mengapa Islam memposisikan begitu tinggi terhadap guru?
karena guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan, sedangkan
Islam amat menghargai peng-etahuan. Penghargaan Islam
terhadap ilmu tergambar dalam berbagai hadist yang artinya
sebagai berikut :
1. Tinta ulama lebih berhaga dari pada darah syuhadah.
2. Orang berpengetahuan melebihi orang yang senang
beribadah, yang berpuasa dan menghabiskan waktu
malamnya untuk mengerjakan shalat, bahkan melebihi
kebaikan orang yang berperang di jalan Allah.
3. Apabila meninggal seorang alim, maka terjadilah
kekosongan dalam Islam yang tidak dapat diisi oleh
seseorang alim lain.
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Orang alim yang bersedia mengamalkan pengetahuan-nya
adalah orang yang besar di semua kerajaan langit, dia seperti
matahari yang menerangi alam, ia mempunyai cahaya dalam
dirinya, seperti minyak wangi yang mengharum orang lain
karena ia memang wangi. 38
Dalam term )slam, guru disebut alim artinya orang yang
berilmu, orang alim diposisikan dalam Al-Qur an sebagai orang
yang mulia dan terhormat, misalnya (Q.S 3 : 7)
.......sedangkan yang mengetahui takwilnya hanyalah Allah.
Orang-orang yang tinggi ilmunya akan selalu berkata : Kami
beriman kepada Al-Qur an, semua ayatnya berasal dari Tuhan
kami. Tiada yang memiliki pengertian ini kecuali yang berakal
cerdik. 39
3. Peranan Guru dalam Pendidikan Islam
Menyadari betapa besar peranan guru terhadap
pendidikan, sehingga tidaklah salah guru disebut pahlawan
tanpa jasa. Karena tugas guru tidaklah seimbang antara
pengabdian dia yang diformulasikan dengan tugas dan
tanggung jawab dibandingkan dengan imbalan yang dia terima
setiap bulan atau setiap minggu.
Guru sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan
memikul tugas yang berat, karena menyangkut nasib dan masa
depan orang lain (anak didik). Andaikan suasana kelas bagaikan
sebuah restoran, maka guru sebagai pelayannya yang mampu
menyajikan makanan atau minuman sesuai dengna selera
konsumen (anak didik.
38
39

Ibid, halaman : 76
Q.S 3 : 7

Menurut Ramayulis40 keutamaan seorang pendidik
disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang
diemban seorang pendidik hampir sama dengan tugas seorang
Rasul.
a.
Tugas secara umum adalah sebagai warosatul anbiya
yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatul li alaalamin, yakni suatu misi yang mengajak mansuia untuk
tunduk dan pada hukum-hukum Allah, guna memperoleh
keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian misi ini
dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang
berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh dan bermoral tinggi.
b. Tugas secara khusus adalah :
1. Sebagai pengajar (intruksional) yang bertugas
merencakan program pengajaran dan melaksanakan
program yang telah disusun, dan penilaian setelah
program itu dilaksanakan.
2. Sebagai pendidik (edukator) yang mengarahkan
peserta didik pada tingkat kedewasaan yang
berkepribadian insan kamil seiring dengan tujuan Allah
menciptakan manusia.
3. Sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin dan
mengendalikan diri sendiri peserta didik dan
masyarakat yang terkait, menyangkut upaya
pengarahan,
pengawasan,
pengorganisasian,
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pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan
itu.
4. Tanggung Jawab Guru
Berangkat dari uraian di atas, maka tanggung jawab guru
(pendidik) sebagaimana disebutkan oleh Abdul Al-Rahman al
Nahlawi adalah : Mendidik individu supaya beriman kepada
Allah dan melaksanakan syariat-Nya, mendidik diri sendiri
supaya beramal saleh,dan mendidik masyarakat untuk saling
menasehati agar tabah dalam menghadapi kesusahan
beribadah kepada allah serta menegakkan
kebenaran.
Tanggung jawab itu bukan hanya sebatas tanggung jawab moral
seorang pendidik terhadap peserta didik ,akan tetapi lebih dari
itu? Pendidik akan mempertanggung jawabkan atas segala
tugas yang dilaksankannya kepad Allah.41 Sebagaimana hadist
Rasul Artinya :
Dari )bnu Umar r.a berkata: Rasulullah saw.Bersabda
masing-masing kamu adalah penggembala dan masing- masing
Bertanggung jawab atas gembalanya: Pemimpin adalah
penggembala,suami adalah penggembala terhadap keluarga,
dan istri adalah penggembala di tengah-tengah rumah tangga
suaminya dan terhadap anaknya. Setiap orang di antara atas
adalah penggembala,dan masinng-masing bertanggung jawab
atas apa yang di gembalanya (H.R.Buchari dan muslim)
Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar
sangatlah penting, kehadirannya tidak dapat di gantikan oleh
apapun,peran guru itu belum dapat digantkan oleh teknologi
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seperti radio, tape recorder, internet maupun oleh komputer
yang paling modern42. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti
sikap, sistem nilai, perasaan ,motivasi kebiasan dan
keteladanan yang diharapkan dari hasil proses pembelajaran m
yang tidak dapat di capai kecuali melalui pendidik.
Konsep operasional, pendidikan islam adalah proses
transormasi dan internalisasi nilai-nilai Islam dan Ilmu
pengetahuan dalam rangka mengembangkan fitrah dan
kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan, maka pendidik
mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan
Islam. Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Al-Nawlawi
sebagaimana di kutip oleh Ramayulis, bahwa peran guru
hendklah mencontoh peran yang dilakukan Rasulullah saw,
yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu Ilahi. Firman Allah
swt.43
Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan
kepadanya Al –Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata
Manusia : Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku
bukan penyembah Allah akantetapi (dia berkata : (endaklah
kamu menjadi orang-orang rabbani .44 Karena kamu selalu
megajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempeljarinya .
Kemudian (Q.S 2 : 129) Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka
seorang Rasul dari kalangan mereka., yang akan membacakan
kepada mereka ayat-ayat engkau, dan mengajarkan kepada
42
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mereka al-Qitab (AL-Qur an dan Al-hikmah (asunah) serta
mensucikan mereka. sesungguhnya engkaulah yang maha
kuasa lagi maha bijaksana : al-nahlawi menyimbulkan ayat di
atas bahwa tugas pokok peran utama guru dalam pendidikan
isalam adalah sebagai berikut :
1. Tugas pensucian guru hendaknya mengembangkan dan
membersikan jiwa peserta didik agar dapat mendekatkan
diri kepada Allah swt, menjauhkannya dari keburukan, dan
menjaganya agar tetap berada pada fitrahnya.
2. Tugas pengajaran guru hendaknya menyampaikan
berbagai beberapa pengetahuan dan pengalaman kepada
peserta didik untuk di terjemahkan tingkah laku dan
kehidupanya.45 Sejalan dengan ramahyulis, E.M Mulyasa
menjelaskan : guru juga harus berpacu dalam pembelajaran
dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh
peserta didik agar dapat. Mengembangkan potesinya secara
optimal. Dalam hal ini guru harus kreatif, profesional, dan
menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai berikut :
1. Orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didik.
2. Teman, teman mengadu, dan mengutarakan perasaan
bagi para peserta didik.
3. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan,
dan melayani peserta didik sesuai minat, dan bakatnya.
4. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua
untuk dapat mengetaui dan permasalahan yang di
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hadapai anak dan memebrikan dan saran
pemecahannya.
5. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung
jawab.
6. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan
(Bersilahturahmi) dengan orang lain secara wajar.
7. Mengembangkan proses sosislaisai yang wajar antar
peserta didik, orang lain dan lingkungan.
8. Mengembangkan kreatifitas.
9. Menjadi pembantu ketika di perlukan.
Kaitannya dengan peran guru, Suparlan nampaknya lebih
rinci membahasnya. Bagaimana sebaiknya guru berbuat
terutam ketika dia berada di dalam kelas, dalam skala mikro
peran itu juga harus miliki oleh para guru.46
Edukator merupakan peran yang utama dan terutama,
khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar
(SD, SMP). Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta
didik, sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap
dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik.
Sebagai manager, pendidik memiliki peran untuk
menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati
bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu
ketentuan agar tata tertib dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya oleh seluruh warga sekolah.
Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk
melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku
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presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi
kurikulum, administrasi penilaian dan sebagainya.
Sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan
dan pengawasan kepada peserta didik, memahami
permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran dan
memberikan pemecahan masalah.
Sebagai leader bagi guru lebih memberikan kebebasan
secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dengan
demikian, disiplin yang ditegakan oleh guru dari peran sebagai
leader ini adalah disiplin hidup.
Sebagai inovator, seorang guru harus memiliki kemauan
belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan
keterampilannya sebagai guru. Tanpa adanya semangat belajar
yang tinggi, mustahil guru dapat menghasilkan invasi-inovasi
yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di
sekolah.
Sebgai motivator, terkait dengan peran sebagai educator
dan supervisor. Untuk meningkatkan semngat dan gairah
belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivsi yang tiggi baik
motivasi dari dalam dirinya sendiri (intrinsik) maupun dari luar
(ekstrinsik) yang utamanya berasal dari gurunya sendiri.47

5. Pendidikan Humanis
Islam adalah agama yang sangat menghargai akal,
kecerdasan dsan intelektualitas. Manusia satu-satunya makhluk
Tuhan (Allah) yang diberi kecerdasan (Q.S. 12 : 2)
47

Ibid. Halaman : 29 -30

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur an dengan
berbahasa Arab, agar kamu memahaminya . Setiap manusia
tanpa terkecuali, dilengkapi dengan akal dan perasaan. Akal
yang berpusat di otak berfungsi untuk berpikir. Sedangkan
perasaan pusatnya di hati yang berfungsi untuk merasa. Dengan
akal dan pikiran, manusia bisa menerima dan mengembangkan
ilmu pengetahuan . Dalam bahasa praktisnya, usaha ke arah ini
adalah proses dan aktivitas kependidikan. Jadi, dari tujuan ini,
kemulian manusia itu ditentukan dari dan karena memiliki akal,
perasaan, serta ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 48
Menurut Ali Saefullah seperti diikuti oleh Baharudidin, 49
bahwa manusia itu mulia dalam pandangan Allah karena imam
dan
ilmunya, sehingga dengan dasar itu dapat
mengantarkannya untuk mendapatkan kebahagian di dunia,
bahkan di alam akhirat kelak. Sebagai akibat manusia
menggunakan akal, persaan serta ilmu pengetahuannya,
terwujudlah kebudayaan baik dalam bentuk sikap, tingkah laku,
maupun berupa benda. Karena itu manusia adalah makhluk
budaya, karena manusia diberkati dengan kemampuan untuk
mencitptakan nilai kebudayaan.
Prose pembelajaran akan berhasil manakala para
pendidik (guru) memandang, bahwa peserta didik bukan
sebagai lawan tanding, bukan sebagai musuh, bahkan bukan
pula sebagai tandingan. Akan tetapi, hendaknya murid
diposisikan sebagai anak sendiri yang membutuhkan
pendidikan, perhatian dan bimbingan yang baik dari guru48
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gurunya. Di samping itu, guru pun hendaknya menggunakan
kode etik di tengah-tengah para muridnya, antara lain : 50
1. Guru
hendaknya
mengajar
dengan
niat
mengharapkan ridha Allah, menyebarkan ilmu,
menghidupkan syara , menegakkan kebenaran dan
melenyapkan
kebatilan
serta
memelihara
kemaslahatan umat.
2. Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar
murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam
mengajar. Sebagian ulama memang pernah berkata
kami pernah menuntut ilmu dengan tujuan bukan
karena Allah, sehingga guru menolak kecuali jika
kami menuntut ilmu karena Allah. Kata-kata itu
hendaknya diartikan bahwa pada akhirnya niat
menuntut ilmu itu harus karena Allah. Sebab kalau
niat tulus ini disyaratkan pada awal penerimaan
mutid, maka murid akan mengalami kesulitan.
3. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia
mencintai dirinya sendiri. Artinya, seorang guru
hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah
merupakan bagian dari dirinya sendiri (bukan orang
lain).
4. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut
ilmu seluas mungkin.
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5. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan
bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya
dapat memahami pelajaran.
6. Guru hendaklah melakukan evaluasi terhadap
kegiatatn belajar mengajar yang dilakukannya.
7. Guru hendaklah bersikap adil terhadap semua
muridnya. Hal ini pernah diingatkan oleh Allah SWT
dalam firman-Nya
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
dan berbuat kebajikan, Q.S. Al-Nahl : 90)
8. Guru hendaknya berusaha membantu memenuhi
kemaslahatan murid, baik dengan kedudukan
ataupun hartanya. Apabila murid sakit, ia hendaknya
menjenguknya, dan apabila kehabisan bekal,
hendaknya ia membantunya.
9. Guru hendaknya terus memantau perkembangan
murid, baik intelektual maupun akhlaknya. Murid
yang shaleh akan menjadi tabungan bagi guru, baik
di dunia maupun di akhirat.

6. Pendidikan Kemartabatan
Rasulullah Saw, sukses mendidik umat bukan karena
beliau jenderal, bukan pula karena seorang saudagar, tetapi
semata-mata beliau seorang Maha Guru yang jujur dan amanah,
senantiasa menanamkan nilai-nilai keteladanan sehingga
dijuluki al-amin orang yang dapat di percaya . Beliau juga
seorang guru yang humanis, sederhana mudah bergaul dan

senantiasa memancarkan nilai-nilai luhur kemartabatan. Nilainilai inilah yang hatus dimiliki oleh para guru.
Seorang guru harus memiliki sifat sederhana ana ah
tidak gila jabatan, tidak rakus, dan tidak aji mumpung.
Perlihatkan sikap yang baik di depan siswa sementara guru
sendiri tidak melaksanakannya.
Masyarakat manusia apapun profesinya pasti
membutuhkan pendidikan, karena dengan pendidikan di
harapkan akan mendatangkan perubahan, baik perubahan
ekonomi, kesehatan, profesi, pertanian, budaya, politik dan
yang lainnya. Perubahan itu sendiri terbagi kepada dua
perubahan, yaitu perubahan mikro (individu) dan perubahan
makro (masyarakat atau Negara)
Sejarah telah membuktikan, bahwa negara yang
pendidikannya lebih maju penghasilannya juga lebih
maju,contohnya Amerika, Jerman, Inggris, jepang dan lainlain.Sebaiknya, negara yang nilai pendidikannya rendah maka
akan rendah pula penghasilnnya misalnya negara-negara yang
ada di daratan Afrika seperti : Zimbabue, Kamerun, Afrika
Selatan, Nigeria dan lain-lain. Oleh karena itu, sebuah Negara
kalu ingin maju maka, mau tidak mau harus mendahulukan
nilai-nilai pendidikan dia tas yang lainnya.
Secara umum dunia pendidikan di Indonesia masih
tertinggal oleh negara-negara lain, di Asia tenggara saj
Indonesia masih di bawah singapura dan malaysia.Hal ini
diakibatkan oleh berbagai faktor, misalnya Pertama;
Pemerintah
masih
bersikap
setengah
hati
untuk
menganggarkan anggaran 20% atau dengan istilah lain, biaya
pendidikan di negeri ini masih tinggi kalu tidak di sebut mahal,

baiaty tinggi tidak di ikuti dengan penyelenggaraan pendidikan
yang baik dan bermutu. Kedua Masyarakat indonesia
berpandangan bahwa pendidikan sepenuhnya kewajiban
pemerintah untuk memajukan dan mencerdaskan rakyatnya,
mereka
acuh tak acuh kurang peduli terhadap dunia
pendidikan. Menurut Koencaraningrat, masyarakat Indonesia
sulit untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam dunia
pendidikan, mereka mempunyai kebiasaan yang kurang baik
seperti : suka menerabasa artau suka main jalan pintas, susah
di atur, tidak displin dan segalanya ingin serba instant. Ketiga ;
lebih mengedepankan kwantitas (jumlah) dan mengabaikan
kwalitas (nilai). Keempat, kurang percaya diri, jiplak menjiplak
sudah menjadi budaya. Kelima : lemah disiplin, padahal displin
adlah modal untuk maju perubahan .Melihat fenomena di atas
rasanya pendidikan di Indonesia, lambat untuk mencapai
kemajuan seperti yang di harapkan selama tidak mau merubah
kebiasaan yang tidak baik.
Salah satu kelemahan lembaga pendidikan di Indonesia
adalah layak di alamatkan kepada Lembaga Pendidikan Islam,
wabil Khusus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI). Di Jawa Barat
tidak kurang ada 100 STAI, yang secara keseluruhan
kwalitasnya di bawah rata-rata. Model pendidikan seperti ini
sulit untuk bersaing dengan perguruan tinggi lain kendalanya
terdapat berbagai faktor. Di antara faktor yang sangat dominan
adalah budaya instan. Mereka membuka kelas jauh di daerah
tanpa aturan yang jelas, kuliah asal-asalan, rekrutmen dosen
serampangan tidak profesional, tidak pula proposional,
administrasi acak-acakan tumpang tindih (over lap), sistem
perkuliahan tidak jelas kuliah hanya dua hari (hari Sabtu dan

Minggu), kuliah dapat ditempuh hanya waktu dua sampai tiga
tahun. Para pengelola Yayasan tidak berifkir jangka panjangm
berfikir untuk bangsanya, tidak berfikir bagaiman nasib bangsa
ke depan yang terpikir di benak mereka hanyalah bagaimana
menjaring mahasiswa sebanyak-banyaknya sehinga meraup
keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan aturan main
dan mekanisme yang berlaku di negeri ini. Masyarakat
berpandangan masalah pendidikan bagaimana nanti, padahal
yang benar nanti bagaimana sekarang, artinya pendidikan
harus disiapkan sebaik-baiknya.
Di sisi lain, budaya masyarakat kita dirasuki oleh budaya
jalan pintas, mereka tidak mau cape-cape berpikir, menurutnya
hanya untuk membuang-buang waktu, energi dan biaya, maka
mereka rame-rame mendaftarkan diri memasuki STAI yang
ditawarkan oleh masing-masing yayasan. Apalagi sekarang ini
masyarakat oleh masing-masing yayasan. Apalagi sekarang ini
masyarakat dilindungi oleh system sertifikasi guru, mereka
sadar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup maka harus
kuliah menempuh program S1 (Strata satu ) meskipun harus
melalui proses dengan cara-cara kurang baik dan tidak
mendidik. Sementara masyarakat yang mendaftarkan diri ke
STAI terdapat berbagai tingkatan dan profesi yang berbeda.
Kebanyakan mereka terdiri dari guru-guru PNS yang mengajar
di berbagai tingkatan, seperti :SD,SMP, SMA, Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanwiyah (MTS) dan Madrasah
Aliyah (MA), ada pula guru-gur honorer, guru bantu, guru
kontrak dan guru pesntren di luar dari yang saya sebutkan di
atas. Kelompok kedua yang tidak kalah jumlahnya adalah
karyawan pabrik, buruh tani, buruh serabutan dan lain-lain.

Kelompok ketiga yang ikut meramaikan kelas jauh yaitu para
Naib, lebe, ustad jebolan pesantren dan guru ngaji yang belum
punya penghasilan tetap (alias masih nganggur). Kelompok
terakhir yang tida kalah menariknya adalah Bapak-bapak dari
kepolisian seperti Babinsa atau Pembina Desa bahkan banyak
juga dari kelompok TNI yang ditugaskan di daerah.
Diantara STAI yang pernah saya kunjungi adalah STAI
Al-Jamawi Cileunyi bandung, STAI Al-Madrasah Cimahi, STAI
AI-Falah Cicalengka, STAI Bakti Persada Majalaya, STAI Yamisa
Soerang Kabupaten Bandung , STAI Garut, STAI Miftahul Huda
Pamanukan Subang, STAI Majalengka, STAI Sumedang. Dari
jumlah STAI yang paling banyak membuka kelas jauh adalah
STAI Al-Jawami, yaitu meliputi : Tanjungsari, Solokan Jeruk,
Majalaya, Wado, Ciawitali, Kadungora, Leuwi Goong,
Bungbulang, Sukabumi, Tanjung Siang, Cisalak dan lain-lain.
Melihat fenomena pendidikan yang berkembang di masyarakat,
seperti yang saya kemukakan di atas, maka dipandang Perlu
untuk memunculkan teori perubahan sosial (masyarakat),
karena tanpa adanya perubahan nampaknya sulit untuk maju.
7. Pendidikan Dan Perubahan Sosial
Pada mulanya pendidikan yang diprogramkan
pemerintah semata-mata untuk merubah kondisi masyarakat,
yaitu dari masyarakat terbelakang menjadi masyarakat maju,
dari masyarakat tradisional menjadi mideren, dari masyarakat
yang penuh emosi dalam bertindak menjadi masyarakat yang
mengedepankan nilai-nilai rasionalisasi dan sportifitas. Namun,
kenyataan dilapangan justru masyarakatlah yang membentuk

pendidikan, pendidikan hukum,humanis, egaliter, toleran,ulet,
kerja keras, kreatif, inofatif, dan mandiri.
Melihat kondisi masyarakat seperti ini. Maka di
butuhkan teori perubahan masyarakat yang dikemukakan E.M.
Rogers, yaitu masyarakat yang mampu membantu masyarakat
miskin, kata E.M. Rogers masyarakat yang mampu (the have)
harus membantu saudaranya yang miskin (the have not).kalau
ini sudah berjalan dengan baik, maka akan terjadi
keseimbangan di masyarakat, masyarakat merasa tenang,
nyaman dan sejatera. Hubungganya dengan masalah
pendidikan, bisa dibudayakan subsidi silang, taitu masyarakat
mampu membantu saudaranya yang golekmah (golongan
ekonomi lemah). Kemudian dalam rangka memajukan
pendidikan, masyarakat bisa juga menggunakan teori
modernisasi, dari sikap masyarakat yang selalu mengandalkan
orang lain menjadi masyarakat yang mandiri, mampu
menciptakan lapangan kerja dan sekaligus menjadi majikan
bukan menjadi buruh yang selalu di tunjuk dan disuruh oleh
majikan. Teori modernisasi merubah masyarakat pesimis
menjasi optimal dan besar harapan istilah lahirnya ORAIT
LABORA berkerja sambil berdo a . mendidik masyarakat apatis
menjadi kreatif dan inovatif. Masyarakat kreatif tidak akan
menjadi beban orang lain, mereka tidak mengharap banyak
menjadi PNS, akan tetapi mereka mampu membuat peluangpeluang kerja. Masyarakat moderen harus menjauhi budaya
menerabas/ jalan pintas, sebaliknya masyarakat modern harus
tunduk aturan, baik secara personal, keluarga, ataupun
masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya, jauhi kebiasaan
bekerja asal-asalan menjadi masyarakat yang punya rencana

dan terprogram. Hal ini semata-mata demi masa depan yang
lebih mapan, hari elok yang lebih elok dan hari lusa yang lebih
sejatera.
8. Model Pendidikan
Secara umum masyarakat Indonesia yang interest
dengan pendidikan adalah masyarakat menengah, sementara
masyarakat mampu (orang kaya) kurang tertarik dengan
pendidikan, karena mereka berpendapat: bahwa sekolah tinggi
itu ujung-ujungnya mencari duit dan kekayaan mereka
sementara mereka sudah tersedia mulai dari lapangan kerja
(sawah, ladang, warung, toko, waserba) dan lain-lain sudah ada
tinggal bagaimana mengolah kekayaan tadi sehingga cepat
menghasilkan duit dan kekayaan. Kalau tadi masyarakat
mampu tidak tertarik kepada pendidikan, sebaliknya
masyarakat miskin (lapisan ke 3) rata-rata mereka tidak
mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi karena keterbatasan dana dan anggaran. Mereka
berpendapat jangankan untuk sekolah buat makan sehari-hari
saja minta ampun sulitnya. Masyarakat kita yang peduli
terhadap pendidikan amat amat merindukan adanya lembaga
yang dapat merubah nasib mereka. Di antaranya lembaga
pendidikan yang di dambakan masyarakat adalah sebagai
berikut :
Pertama: model pendidikan yang dapat mengikuti
perkembangan zaman, artinya pendidikan yang dapat merubah
nasib dan kondisi masyarakat, masyarakat semula terbelakang
menjadi maju. Tentu corak pendidikan seperti ini harus
didukung oleh beberapa faktor : (a) kurikulum yang sesuai

dengan kebutuhan pasar, (b). Perfesionalisme guru / dosen (c)
Infra struktur yang memadai (d) biaya murah / yang dapat
dijangkau masyarakat (e) implementasi dari Tri Darma
Perguruan Tinggi (f) dan lain-lain. Kedua: lembaga pendidikan
yang ramah lingkungan. Ketiga: Pendidikan yang mengedepankan kwalitas (mutu) bukan pendidikan yang hanya melihat
kwantitas (jumlah). Keempat: pendidikan yang anti
komersialisasi kampus, sekarang ini sudah menjadi rahasia
umum, bahwa kampus sudah dijadikan objek untuk cari duit
atau bisnis dan mencari kekayaan dengan berbagai cara,
misalnya : membuka kelas jauh tanpa diikuti dengan aturan
yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, kuliah S-1 (starta
satu) selesai hanya waktu dua sampai tiga tahun, menjual
belikan skripsi, nilai akademis dapat diatur, poto copy makalah
/ tugas dan lain-lain. Kelima: Pendidikan Adalah sebuah usaha
sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk mewakili kekuatan
spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU 20 / 2003).
Keenam: Penddidikan harus berorientasi pada karakteristik
dan kepentingan individu peserta didik dan masyarakatnya.
Ketujuh: Pendidikan di sediakan bagi masyarakat yang berubah
cepat. Ini artinya harus ada evaluasi SAP (satuan ajar Tetap) dan
kurikulum pada setiap semester agar out put yang dihasilkan
senantiasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedelapan : setiap
unit pendidikan berada pada lingkungan yang khas, artinya
kampus hadir di tengah-tengah masyarakat yang dinamis,

kondusif dan nyaman, murid / siswa /mahasiswa selalu ada
dalam pengawasan dosen/guru/orang tua/ibu kos dan yang
lainnya semua ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak di
inginkan. Kesembilan: Unit pendidikan dan lingkungannnya
merupakan sebuah system yang terdiri atas subsistem yang
saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kesepuluh:
Lingkungan terdiri dari berbagai komponen: fisik, masyarakat,
orang tua, siswa pemerintah, lulusan/ alumni, lembaga lembaga
masyarakat seperti majellis Ulama Indonesia (MUI), Majelis
Dakwah
Indonesia
(MDI),Dewan
Masjid
Indonesia
(DMI),Dewan Keluarga Masjid (DKM) dan lain-lain, perusahaan
pengguna lulusan-lullusan, penerbit buku, percetkan, catering,
Ibu kos, Ketua RT, Ketua RW, dan lain-lain. Kesebela: Unit
pendidikan memiliki komponen-komponen, seperti: Peserta
didik, guru/dosen dan perangkat pendidikan lainnya, lulusan,
sarana, prasarana, proses pendidikan yang berlangsung seharihari,pengembangan dan lain-lain. Keduabelas: Pendidikan
yang berorientasi jauh ke depan (Future Orinted),tidak sesaat,
tidak asal-asalan, tetapi sudah dipersiapkan sebaik mungkin,
ada perencanaan yang matang sehingga dapat diharapkan hasil
yang baik . Ketigabelas: Pendidikan harus mendahului
perkembangan masyarakat sebab kalau sebuah lembaga
pendidikan pengetahuannya di bawah pengetahuan
masyarakat, maka akan sulit untuk mengadakan perubahanperubahan yang signifikan, bahkan tidak mustahil pendidikan
model ini akan ditinggalkan masyarakat.

7. Mengenal Tuhan
1. Tentang Tuhan
Dalam sebuah buku berjudul Majmu Atut Tauhid
(kumpulan) Ilmu Tauhid) ditulis Syaikhul Islam Ahmad bi
Taimiah al-Haroni, dan Muhammad bin Abdul Wahhab an-Nadji
djelaskan,51 bahwa setaipa muslimwajib mengetahui tiga faktor
yakni: mengetahui Tuhan, agama, dan nabinya. Apabila
dikatakan kepadamu tentang Tuhan, maka jawablah:
Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka
sembahlah Q.S. :
. Kemudian apabila kamu ditanya, dari
mana kamu mengenal Tuhamu? maka katakanlah: Aku
mengenal-Nya dengan melalui ayat-ayatnya dan maklukmakluk-Nya. Adapun alasan (dalil)nya sebagai berikut :
1. Mengetahui Allah melalui ayat-ayat-Nya. Allah SWT.,
berfirman : 52 (Q.S 41 : 37) Dan diantara ayat-ayat-Nya
adalah malam dan siang serta matahari dan bulan, jangalah
kamu bersujud kepada matahari, juga jangan bersujud
kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang
menciptakan matahari dan bulan
2. Mengetahui Allah melalui makhluk-makhluk-Nya. Hal ini
sebagaimana dalam firman-Nya. Dialah yang menciptakan
langit dan bumi dalam enam masa, kemudian bersemayam
di atas Arsy. Dia Maha tahu segala yang masuk ke bumi dan
yang keluar darinya. Ia tahu juga yang turun dari langit dan
yang naik ke langit. Dia bersamamu di manapun kamu
Ahmad bin Taimiah al-Haroni dkk, Maj u atut –Tauhid.Darul Fikri,
Beirut, tt. Halaman : 11
52
Q.S. 3 : 51
51

berada . Dan apabila dikatakan, karena apa Allah
menciptakan kamu, maka katakanlah, karena apa Allah
menciptakan kamu, maka katakanlah: Allah menciptakan
aku agar beribadah, taat atau tunduk dan mengikuti segala
perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
Menurut Prof. Cant Well Smith, bahwa Tuhan umat
Islam, itu unik, satu-satunya agama yang Tuhannya tidak
digambar adalah Islam. Dalam pandangan Islam, nama
Allah selalu menarik untuk diperbincangkan, yaitu
berkenaan dengan apakah Allah berdiri sendiri tanpa sifat
atau memang Allah itu bersifat. Para filosof muslim
mempunyai tafsir mereka sendiri tentang keesaan Tuhan
(tauhid). Keesaan Tuhan bagi mereka berarti bahwa Tuhan
haruslah simple (Bashit), tidak boleh tersusun dari apapun
kecuali zat (esensi)-Nya sendiri. Karena itu, Tuhan pada
diri-Nya tidak bisa dikatakan mempunyai sifat, kalau
dengan sifat itu kita artikan sebagai sesuatu akan terkesan
adanya tarkib (komposisi) pada diri Tuhan.53
)bnu Sina berpendapat, Bahwa pada diri Tuhan esensi dan
eksistensi adalah sama dan satu, sedangkan pada wujud yang
selainnya, esensi dan eksistensi merupakan dua hal yang
berbeda. Adapun alasan yang dikemukakannya adalah bahwa
Segal sesuatu selain Tuhan genus dan spesies, Tuhan tidak
memiliki genus dan spesies sehingga diri-Nya esensi dan
eksistensi bersatu. Pendapat di atas berbeda dengan pendapat
sufi, misalnya Ibnu Arabi mengatkan bahwa alam ini tidak lain
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daripada manisfestasi –manisfestasi (tajalliat) Allah, atau lebih
tepatnya manifestasi sifat-sifat, nama-nama, dan af-fal Allah
pada dirinya alam tidak memiliki realitas, Tuhanlah yang
memberi realitas tersebut kepada Alam . Tuhan satu-satunya
realitas sejati, dan karena itu mereka sebut Al-Haq (Sang
Kebenaran, Sang Realitas Seajati ) 54
2. Tuhan dan Manusia
Manusia adalah mahluk ciptaan Allah SWT, sebagai
mahluk ciptaan, manusia harus tunduk dan patuh kepada
pencipta-Nya.Ciptaa ini merupakan program sang pencipta
yang sesuai dengan hakikat manusia diciptakan agar dia
menempatkan dirinya sebagai Allah yang setia. 55
Manusia yang baik adalah orang yang tahu kelemahan
dan kekurangan dirinya, karena dia lemah maka harus dekat
dengan yang kuat (Allah SWT). Di samping itu, dia juga harus
tahu akan tujuan hidupnya, sebab jalan hidup manusia berbeda
dengan binatang . Binatang hidup hanya untuk makan dan
kawin, sedangkan manusia makan untuk hidup bukan untuk
makan.
Menurut Ahmad, tujuan utama penciptaan manusia
adalah pertama, agar manusia beribadah kepada Allah Swt. (Q.S.
Adz-Dzariat: 56) mengapa manusia harus beribadah ? Allah Swt,
berfirman dalam (Q.S. 2: 21 ):
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(ai manusia, sembahlah Tuhanmu, yang menciptakan
kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa
kepada-Nya
Menurut Ali as-Shabuni56 kaitanya dengan ayat di atas, yaitu
manusia beribadah kepada
Allah yakni dengan :
a. Bertauhid kepada-Nya. Dalam beribadah, hendaknya
manusia tidak menjadikan Tuhan tandingan 57
Siapa pun yang mengharapkan pertemuan dengan-Nya,
hendaklah beramal saleh dan tidak menyukutukan dalam
beribadah kepada tuhannya dengan siapapun.
b. Bersyukur kepada-Nya. Allah Swt berfirman : 58
jika kamu bersyukur, pasti aku tambah untukmu, jika kamu
berlaku ingkar, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih . Imam
as-Syibly mengatakan : As-Syukur ru yatul mun im la
ru yatun nikmah artinya : syukur itu melihat dan bertrima
kasih kepada pemberi nikmat mun im yaitu Allah SWT
bukan melihat dan berterima kasih kepada nikmat itu
sendiri.
c. Ta at dan tunduk kepada-Nya. Menurut Ibnu Taimiah,
bahwa orang muslim yang berpegang teguh kepada Islam,
ia mempunyai sikap tunduk dan patuh dengan sikap
sombong. 59
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Sedangkan menurut Cak Noor (panggilan Nurcholis Masjid)
bahwa beragama tanpa sikap pasrah kepada Tuhan, bertapa
pun seseorang mengaku sebagai muslim atau penganut Islam,
adalah tidak benar dan tidak bakal diterima oleh Tuhan.
Tujuan kedua, adalah manusia diciptakan sebagai wali Allah
di muka bumi. Allah SWT berfirman: Ingatlah ketika Tuhanmu
berfirman kepada malaikat: sesungguhnya aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata:
mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan
menumpahkan darah, padahal kami bersenantiasa bertasbih
dengan menmuji engkau dan mensucikan engkau? Tuhan
berfirman ; sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu
tidak ketahui. Menurut )bnu Jarir, sesungguhnya malaikat
mengatakan hal seperti itu, karena Allah mengizinkan mereka
untuk bertanya ihwal hal itu setelah diketahui kepada mereka
bahwa khalifah itu sendiri atas keturunan Adam. Mereka
berkata : mengapa engkau hendak menjadikan orang yang akan
membuat kerusuhan ? sesungguhnya mereka bermaksud
mengatakan bahwa di antara keturunan Adam itu ada yang
melakukan kerusuhan. Pertanyaan itu bersifat meminta
informasi dan mencari tahu ihwal hikmah.
Tujuan ketiga, manusia diciptakan untuk membentuk
masyaraka manusia yang saling kenal-mengenal, hormatmenghormati dasn tolong-menolong antara satu dengan yang
lain (Q.S. Al-Huajat: 13). Kalau tujuan penciptaan yang pertama
dan kedua lebih fokus pada tanggung jawab individu, maka
tujuan penciptaan yang ketiga ini menegaskan perlu tanggung

jawab bersama dalam menciptakan kemakmuran dunia dan
tatanan kehidupan dunia yang damai. 60

3. Manusia dan Alam
Menurut Mujiono Abdillah, hubungan manusia dengan
lingkungan merupakan suatu Keniscayaan. Artinya, antara
manusia dengan lingkungan terdapat keterhubungan,
keterkaitan dan keterlibatan timbal balik yang tidak dapat
ditawar. Lingkungan dan manusia terjalin sedemikian eratnya
antara satu dengan yang lainnya. Sehingga manusia tanpa
keterjalinannya dengan lingkungan tidak dapat di bayangkan
dan tidak dapat pula dipikirkan bahkan tidak ada. Keterjalinan
manusia dengan lingkungan adalah bersifat dinamis,
Maksudnya, keterjalinan manusia dan lingkungan merupakan
keterjalinan sadar yang dihayati dan di jadikan sebagai akar
serta inti kepribadiannya. 61 Sementara, menurut Kaelani,
apabila manusia mengurus dan mengelola alam lingkungan dan
berbagai kekayaan yang tersedia ini dengan baik, seadil-adilnya
maka kebaikan itu akan dinkmati manusia secara awet dan
lestari, tetapi sebaliknya, apabila pengurusan alam ini tidak
baik, boros dan eksplorasi melewati batas dalam
memperlakukan alam lingkungannya, niscaya azab Allah dan
malapetaka akan datang kepada manusia. 62Hal ini
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terbukti,gara-gara alam dirusak, maka musibah terjadi
dimanan-mana,
seperti:
gunung
meletus,
banjir,
longsor,pemanasan global dan lain-lain.
Tidak dipungkiri lagi, bahwa manusia baik secara
individu ataupun kelompok atau masyarakat sangat
membutuhkan pertolongan Allah SWT. Oleh karenanya, tidak
pantas dia berperilaku sombong dan arogan, karena dia berasal
dari barang hina (air mani) dan akan kembali menjadi hina
(tanah). Tampilan yang hina ini akan menjadi mulia baik
derajatnya ketika dia punya hubungan baik denga Tuhannya.
Allah SWT berfirman: Demi waktu, sesungguhnya manusia ada
dalam keadaan merugi (hina) kecuali orang-orang yang beriman
dan beramal saleh. 63
Agar manusia mengenal Tuahnnya, maka Allah
memberikan sarana yakni langit, dan bumi, dari langit turunlah
hujanm dengan air hujan, maka tumbuhlah berbagai macam
tumbuhan-tumbhan yang tidak terhitung dan tidak ternilai
harganya. Dari situlah maka muncul lingkungan tempat
manusia berkiprah dan mempertahankan hidupnya.
Dalam rangka mencari ridha Allah, dan beribadah
kepada-Nya maka manusia mutlak untuk menjaga lingkungan
hidupnya, apabila manusia tidak mengindah- kan aturan Allah,
maka terjadi adalah musibah dan malapetaka.
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BAB III
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM
AL-QURAN
Dalam pandangan Islam, orang yang berkepribadian
baik adalah orang yang mempunyai potensi Iman, Islam dan
Ihsan (akhlak). Dari tiga potensi ini kemudian diaplikasikan dan
dikembangkan menjadi sebuah kepribadian yang baik dan
luhur. Sehingga nilai-nilai luhur Islam yang tertulis dalam AlQur an dapat memberi nilai positif dalam kehidupan seharihari.
1. Karakteristik Seorang Mukmin
Pendidikan karakter yang harus di miliki oleh seorang
muslim adalah nilai-nilai akidah aqidah atau keimanan yang
kuat. Dalam hal ini Al-Qur an menginformasikan tentang ciriciri orang yang beriman.
(Q.S Al Anfal/8:2)

تم

ن ٱل م ٱل ين ذ ذك ٱل ه ج ت ق ب م ذ ت يت ع ي م ء ٰيته
ي ٰ ٗ ع ٰ ب م يت ك

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang
bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila
dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka
(karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal".

Penjelasan Tafsir

Sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu mereka yang
sempurna keimanannya hati mereka bersih tanpa kotor dan
noda .

ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati
mereka.Apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya ,
dia fokus menyebut nama-Nya karena keagungan dan
keluhuran-Nya .

dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman
mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran
maka bertambahlah kebenaran dan keyakinan mereka terhadap
dzat Allah SWT .

dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.
Mereka tidak berharap kepada selain Allah 64 mereka tidak
berharap kepada selain Allah, mereka juga tidak takut selain
64

Tawakal, sikap pasrah dan berserah diri kepada qadha dan qadhar
dari Allah setelah berusaha sekuat mungkin sesuai dengan kewajibannya
sebagai manusia. Hidup orang yang mempunyai tawakal akan selalu tentram
karena selalu mensyukuri nikmat Allah yang dilimpahkan-Nya kepada manusia

kepada Allah. Disebutkan dalam kitab Al-Ihya, bahwa orang
yang tawakal diposisikan pada tiga maqam yang Agung.
a. Maqamul khouf, yaitu mereka mempunyai rasa takut
kepada Allah ,
b. Maqamul ziyadah fil iman, yaitu maqam yang membawa
tambah-tambah keimanan dan
c. Maqam tawakkal alarrohman, yaitu maqam bertawakal
hanya kepada Allah yang mempunyai sifat Arrahman
(Tuhan yang penyayang kepada seluruh makhluk-Nya)65
orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan
sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka .
At-Tafsir

orang-orang yang mendirikan shalat . Mereka mendirikan
shalat dengan penuh kekhusuan dan kesempurnaan, serta sesuai
dengan kewajiban dan waktu yang telah ditentukan .

dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan
kepada mereka .
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)tulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya .
Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi
Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.
At-Tafsir

)tulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.
Orang-orang yang beriman disifati oleh Allah SWT dengan sifat
terpuji mereka beriman dengan sebenar-benarnya, dalam diri
mereka terkumpul antara kekuatan iman dan keshalehan
beramal.

mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi
Tuhannya . Bagi mereka disediakan tempat-tempat yang tinggi.
dan ampunan serta rezki nikmat yang mulia .

Karena kekufuran dan kelalaian mereka atas dosa.

Yaitu rizki yang langgeng dan abadi karena kemuliaan dan
keagunggan-Nya.
Pendekatan Bahasa
Wajilat yaitu gemetar karena adanya rasa takut dan terkejut.
Rangkuman (Q.S : Al Anfal/8:2)
Berdasarkan keterangan ayat di atas bahwa diantara ciriciri orang beriman (berkepribadian) kuat dan mereka termasuk
orang-orang yang beruntung adalah :
a. Mereka apabila disebut nama Allah SWT, yaitu apakah
disebut-Nya lewat suara muadzin (orang yang memanggil)
untuk beribadah shalat , ataupun melalui alunan suara para
Qari baik membacanya melalui media musabaqah tilawatil
quran (MTQ) ataupun di masjid-masjid. Maka gemetarlah
hati mereka, hal ini seperti HP, apabila nomornya sama
maka akan nyambung dan terjadi komunikasi di antara
keduanya yaitu antara komunikator (orang yang
menyampaikan komunikasi) dengan komunikan (orang
yang menerima informasi).
b. Apabila di bacakan ayat Allah maka bertambahlah
keimanan mereka , Ayat Allah itu ada dua:
1. Ayat yang tertulis, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran al
karim
2. Ayat yang tercipta, yaitu bumi, langit, matahari,
rembulan, siang malam, laki-laki dan perempuan,
serta yang lainnya.
c. Orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah,
yaitu setelah mereka berusaha secara maksimal dan

kerja keras kemudian hasilnya di serahkan kepada Allah
dan bertawakal kepada-Nya.
d. Orang yang senantiasa mendirikan shalat, shalat yang
mereka kerjakan sejatinya melahirkan akhlaqul
karimah, yaitu terbentuknya peribadi-peribadi yang
jujur, amanah (dapat di percaya), rendah hati,
sederhana, dan qanaah (orang yang menerima rizki dari
Allah dengan apa adanya) mereka mensyukuri rizki
yang Allah berikan meskipun sedikit
e. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya kepada
sesamanya, yaitu orang-orang yang peduli dan mau
berbagi terhadap saudaranya yang lain.
2. Sikap Hormat kepada Tamu
Seorang muslim harus baik dan hormat kepada tamu.
Hal ini sebagaimana dalam firman-NYA.
(Q.S Al-Mujadilah/ 58: 11)

ٰيٓأي ٱل ين ء م ٓ ْ ذ قيل ل م ت سح ْ في ٱل ٰج س فٱفسح ْ ي سح ٱل ه ل ۖم ذ
قيل ٱنش ْ فٱنش ْ ي فع ٱل ه ٱل ين ء م ْ م م ٱل ين أ ت ْ ٱلع م ٰج ۚت
ٱل ه ب تع
ٞخي
(ai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila
dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

At-tafsir :66

(ai orang-orang beriman. Ini merupakan panggilan dari Allah
kepada orang-orang beriman dengan kemuliaan sifat lembut
dan kedamaian, Allah dan Rasul-Nya telah membenarkan kamu
dengan kebaikan iman sebagai perhiasan manusia.

apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah
dalam majlis", Maka lapangkanlah. Apabila seorang berkata
kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis baik majlis
Rasullullah Saw ataupun majlis yang lainnya.

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Allah akan
memberikan kelapangan kepadamu didalam kasih sayang
(rahmat) dan surga-Nya.
Mujahid berkata, 67 berlapang-lapanglah kamu didalam majlis
Nabi Saw, mereka diperintah berlapang-lapang di antara
kebahagiaan mereka dan yang lain.
Al-Khozin berkata, Allah memerintahkan orang-orang
beriman agar mereka rendah hati (tawadhu) berlapang-lapang
didalam majlis terutama bagi orang yang hendak hadir di majlis
66
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Nabi karena posisi manusia sama di hadapan Rasulullah Saw . Di
dalam sebuah hadis disebutkan : Janganlah diantara kamu
berdiri dalam sebuah majlis akan tetapi berlapang-lapanglah
kamu, pasti Allah akan melapangkanmu . Imam Al-Fathu
berpendapat
Mutlaq bagi setiap orang berlapang-lapang
dalam satu tempat, rizki, majlis ilmu, kubur, dan surga,
ketahuilah sesungguhnya orang yang berlapang-lapang
terhadap hamba-hamba Allah dalam kebaikan dunia dan
akhirat Allah tak henti-hentiya menolong dia (hamba) selama
dia menolong saudaranya
dan
apabila
dikatakan:
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah . Dikatakan kepadamu, (ai
orang-orang yang beriman bangkitlah dari majlis, berdirilah,
berlapang-lapanglah kamu kepada saudaramu pasti Allah akan
meninggikan dan berdirilah kamu .

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat . Allah SWT akan mengangkat derajat orangorang beriman, yakni mereka yang melaksanakan perintah
Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang berilmu diangkat
oleh Allah derajatnya ke tempat yang paling tinggi, dan mereka
akan diberi tempat (derajat) yang tinggi pula di surga, Ibnu

Mas ud berkata, 68 dalam ayat ini Allah memuji para ulama
seraya berkata, wahai manusia! apakah kalian mengerti
tentang ayat ini dan kalian termasuk orang-orang yang
mencintai ilmu, ingat bahwasanya Allah akan mengangkat
derajat (maqam) orang-orang mukmin yang berilmu di atas
derajat orang-orang yang mukmin yang tidak berilmu. Menurut
Al-Qurthuby, dalam ayat ini Allah menjelaskan, bahwa
sesungguhnya derajat tinggi di sisi Allah adalah orang yang
berilmu pengetahuan dan keimanan yang kuat, serta tidak
merasa sombong ketika hadir di majlis ilmu. Ayat diatas
diperkuat oleh hadits Nabi saw yang berbunyi, keutamaan
orang berilmu (alim) atas hamba (abid) seperti keutamaan
rembulan di atas bintang-bintang. Rasulullah saw bersabda,
ada tiga golongan umat manusia yang akan mendapatkan
pertolongan syafa at Allah di hari kiyamat yaitu, para Nabi,
para ulama, dan para syuhada.
Latar Belakang Turun Ayat
Menurut Muqatil, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan
Nabi Saw. memuliakan Ahli Badar, yakni yang terdiri dari
golongan Al-Muhajirin dan Ansor, mereka datang ke sebuah
majlis. Diantara mereka ada yang namanya Tsabit bin Qoes,
ketika mereka datang mendekati Nabi, orang-orang yang ada di
tempat itu tidak memberi kelapangan dan membiarkan ahli
Badar berdiri, maka turunlah ayat ini, 69 sedangkan menurut
riwayat Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah menyebutkan
68
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bahwa ayat ini turun pada hari jumat, 70 di saat pahlawanpahlawan badar datang ketempat pertemuan yang penuh sesak,
sementara orang-orang yang ada di tempat itu tidak memberi
tempat kepada orang yang baru datang ini, sehingga terpaksa
mereka berdiri kemudian Rasulullah saw menyuruh berdiri
kepada pribumi dan tamu-tamu itu (pahlawan badar) di suruh
duduk di tempat mereka.
Intisari Q.S Al-Mujadalah (58:11)
a) Sebagai seorang muslim hendaknya saling menghargai
dengan sesama muslim ketika mereka hadir dalam suatu
majlis maka harus saling melapangkan dan saling
menghargai.
b) Bagian dari nilai pendidikan, apabila tamu berdiri maka
pribumi harus berdiri pula sebagai penghormatan kepada
tamu tidak etis kalau tamu berdiri sementara pribuminya
duduk.
c) Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan
berilmu pengetahuan ketempat yang tinggi:
d) Orang yang beriman dan berilmu akan mendapatkan
balasan dari Allah yaitu surga
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Di riwatyatkan oleh Ibnu jarir yang bersumber dari Qatadah, lihat
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3. Bijak Terhadap Sesama
( Q.S. Ali Imran/ 3:79)

ٗ ك ن ْع
ثم ي ل
ُ ۡٱل ٰتب ب ك تم ت

م ك ل ش أ ي تيه ٱل ه ٱل ٰتب ٱلح م ٱل
لي من
ٱل ه ٰل ن ك ن ْ ٰب ين ب ك تم تع
٩٧

tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan
kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu dia berkata
kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembahpenyembahku bukan penyembah Allah . akan tetapi (Dia
berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani,
karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu
tetap mempelajarinya .
At-Tafsir

tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan
kepadanya Al Kitab, (ikmah dan kenabian . Tidak patut atau
tidak pantas bagi seorang manusia yang Allah SWT berikan
kepada dia Al-Kitab, Al-Hikmah, dan Kenabian.

lalu Dia berkata kepada manusia: Hendaklah kamu menjadi
penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah . Kemudian
dia berkata kepada manusia beribadah- lah kamu sekalian
kepadaku bukan kepada Allah SWT .

"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani71 . Ibnu Abbas
berkata: yang dimaksud Rabbani adalah orang-orang yang ahli
hukum (hukama), para (ulama) dan orang-orang yang
dermawan. Adapun artinya aku tidak akan mengajak kamu
untuk menjadi penyembah-penyembahku, akan tetapi aku akan
mengajak kamu agar menjadi orang berilmu (ulama) dan orangorang yang mengerti tentang hokum (hukama) .

karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu
tetap mempelajarinya.
Rangkuman (Q.S Ali-Imran :79)
a. Tidak pantas bagi manusia yang diberi Allah Al-Kitab,
hikmah, dan kenabian menjadi tandingan bagi Allah.
b. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, yaitu
orang-orang yang mengerti hukum dan berlaku adil ketika
memutuskan hukum, sehingga keputusannya menjadi
hikmah bagi semua pihak.
c. Hendaklah kamu menjadi seorang berilmu (ulama),
Rasullullah bersabda, Kaum ulama adalah para pemegang
amanat Rasul untuk disampaikan kepada hamba-hamba
Allah selagi mereka tidak bergaul dengan para penguasa,
apabila mereka telah menjalin hubungan dengan para
71

Lihat Al Ghazali, kehidupan ulama bumi dan akhirat, Surabaya,
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penguasa berarti mereka telah berkhianat kepada Rasul,
olehkarena itu berhati-hatilah kamu kepada mereka dan
jauhilah mereka. 72
4. Memelihara Alqur’an
(Q.S Al-baqarah/ 2:213)

أم ٗ ٰ حۡ ٗ ف عث ٱل ه ٱل ين م ش ين م ين أن مع م ٱل ٰتب
ك ٱل
ۚ في ٱخت ْ ف
يه م ٱخت ف فيه َ ٱل ين أ ت من
بٱلحق ليح م بين ٱل
بعۡ م ج ٓءت م ٱل ي ٰ ت بغي بي ۖم ف ۡ ٱل ه ٱل ين ء م ْ ل ٱخت ْ فيه من
٢ ٱلحق بإذن ۗه ٱل ه ي ۡ من يش ٓء ل ٰ ص ٰ مست يم
Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul
perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi
peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang
benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang
perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang
kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada
mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keteranganketerangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri.
Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman
kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu
dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.
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At-Tafsir73

manusia itu adalah umat yang satu. Mereka asalnya satu iman
dan satu fitrah agama yang lurus mereka berselisih dan berbeda
pendapat.
Maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan.
Allah mengutus para Nabi untuk memberi petunjuk kepada
umat manusia, memberi harapan kepada kaum mukmin dengan
syurga Na im, dan memberi peringatan dengan azab neraka
Jahim.

dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk
memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang
mereka perselisihkan. Allah telah menurunkan kepada mereka
kitab Samawy untuk memberi petunjuk bagi umat manusia. Alkitab itu turun ditengah-tengah manusia dengan membawa
aturan agama yang mereka perselisihkan.
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tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah
didatangkan kepada mereka Kitab. Tidaklah berselisih dalam
kitab yang akan memberi petunjuk (sahnya kebenaran) yang
diturunkan Allah untuk menghilangkan perselisihan kecuali
orang-orang yang telah diberi kitab, yakni mereka yang telah
memutar balikkan fakta ketika mereka jadikan tentang apa-apa
agar menghilangkan perselisihan karena disebabkan adanya
perselisihan hukum yang kokoh dan kuat.

Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan
yang nyata. Yakni setelah datang kepada mereka suatu alasan
hukum (dalil) atau argumentasi yang jelas, dan memutus atas
kebenaran Al-kitab, yang mereka perselisihkan itu semata-mata
atas dasar keterangan yang jelas dan ilmu pengetahuan, bukan
atas dasar lupa dan tidak mengerti (bodoh).

karena dengki antara mereka sendiri. Yaitu hasud yang
dilakukan orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin.

Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman
kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu
dengan kehendak-Nya. Allah memberi petunjuk kepada orangorang yang beriman tentang kebenaran yang mereka
perselisihkan itu dalam keadaan sesat yaitu dengan kemurahan
dan kelembutan-Nya.

dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya
kepada jalan yang lurus. Allah senantiasa memberi petunjuk
kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya ke jalan yang benar
yang menyambungkan jalan kesurga Na im.
Pendekatan Sastra/Balaghah
lafad

إي

حۡ ع

م

كن

فيه يج ب لحۡف

مت س ين ب لحق ف خت

Didalamnya mengandung pengertian ) jaz,74 yaitu dengan
membuang kalimat kekuatan iman yang kuat serta
kebenaran , yang jelas Al-Islam ).
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Ijaz: kata-kata pada setiap kalimat sedikit jumlahnya, namun
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Rangkuman (Q.S. 2:213)
Atas dasar ketentuan dan kuasa-Nya, Allah telah me- njadikan
manusia dalam satu umat.
a) Allah telah mengutus para Nabi untuk menyampaik- an
harapan kepada orang-orang beriman berupa surga, dan
memberi peringatan kepada orang-orang kafir yaitu
neraka Jahim.
b) Allah telah menurunkan kitab samawi untuk mem- beri
petunjuk bagi umat manusia, lihat Q.S Yunus /10 : 57.
c) Tidaklah berselisih dalam kitab yang memberi petunjuk
yang diturunkan Allah
untuk menghilang- kan
perselisihan, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab,
yakni mereka yang telah memutarbalik- kan fakta.
d) Yang mereka perselisihkan itu atas dasar keterangan yang
jelas dan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan atas
dasar ketidaktahuan atau kebodohan mereka;
e) Orang-orang kafir telah melakukan hasud kepada orangorang mukmin;
f) Allah telah memberi petunjuk kepada orang-orang
beriman kebenaran yang mereka perselisihkan.
g) Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah
kehendaki kejalan yang benar yang menghubungkan
dengan surga.

5. Luhung Elmuna ( Seorang Ilmuan Sejati )

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orangorang yang berakal.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi berikut isinya
dan dalam ketentuan dan keputusan hukum Allah yang
mengandung keanekaragaman dan penuh dengan keunikan.

dan silih bergantinya malam dan siang. Dan silih bergantinya
antara malam dan siang berjalan untuk selamanya.

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tandatanda yang jelas dan bersinar kebenaran hikmahnya, tantatanda itu tidak dapat dimengerti kecuali bagi orang-orang yang

berakal, yaitu orang-orang yang berfikir tentang ciptaan Allah
dengan jalan berfikir dan pengamatan bukan seperti cara
pandang hewan kemudian Allah menyifati pada lafad Ulil AlBaab yaitu dengan firman-Nya. (Q.S. 3: 191)
6. Pribadi Yang Saleh
(Q.S. Ali Imran/ 3: 191)

في خ ق
قع ٗ ع ٰ ج ب م يت
ٱل
م خ ت ٰه ٰبط ٗٗ ُ ٰح ك ف ع

ٱل ين ي ك
ٗ ٱل ه ق ٰي
ٰ ٰ ٱلس
ب
ۡٱ
٧

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau
duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan
kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha
suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
At-Tafsir

yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau
duduk atau dalam keadan berbaring. Mereka mengingat Allah
dengan lisannya dan hatinya dalam berbagai cara, yaitu dengan
cara berdiri, duduk, ataupun berbaring, mereka tidak
melupakan Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, agar hati

mereka merasa tenang, nyaman, dan merasakan kedekatan
dengan Allah .

dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.
Mereka memikirkan tentang penciptaan seluruh lapis langit dan
bumi penciptaan keduanya mengandung keteraturan dan
keunikan ciptaan-Nya, orang-orang berkata ; betapa aneh dan
ajaibnya penciptaan langit dan bumi berikut isinya.

"Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Engkau telah menciptakan seluruh alam jagat raya berikut
isinya tiada sia-sia semua ada guna dan himahnya.

Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.
Maha Suci Engkau ya Allah dari segala cela dan noda, maka
selamatkanlah kami ya Allah dari bahaya api neraka.
(Q.S. 3: 192)

ف ۡ أخ يت ۖه م ل ٰظ ين من أن

ب ٓ نك من تۡخل ٱل

Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau
masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau

hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang
penolongpun
At-Tafsir

Ya tuhan kami, sesungguhnya Barangsiapa yang Engkau
masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau
hinakan ia. Barang siapa yang Engkau masukkan kedalam
neraka maka telah Engkau hinakan ia sehina-hinanya tempat,
dan Engkau telah membukakan kejelekan dia karena jauh dari
persaksian yang benar (syahadah).

dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang
penolongpun. Tidak ada bagi mereka seorangpun yang dapat
mencegah dari siksaan Allah.
Adapun yang dimaksud dholim, sebagaimana
pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama mufassir sebagaimana
penjelasan dalam Al-quran surat Al-Baqarah; هم لظ ل
ل ف
(Q.S. 3: 193)

ل

لۡي ٰ ن أ ء م ْ ب ب م ف م ۚ ب فٱف
ب ٓ ن ُ ع م يٗ ي
ذن ب ك ع ُي ت ت ف مع ٱۡب

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang
menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada

Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah
bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahankesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang
yang banyak berbakti
At-tafsir75

Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar seruan yang
menyeru kepada iman. Yakni orang yang menyeru (da i , yaitu
yang mengajak kepada iman adalah Muhammad Saw.

yaitu : "Berimanlah kamu
kepada Tuhanmu", maka kami beriman. Seorang da i berkata:
wahai manusia berimanlah kepada tuhanmu dan bersaksilah
kamu kepada-Nya dengan ketunggalan-Nya, kami bermaksud
untuk selalu komitmen dan mengikutinya.

Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami.
Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami janganlah Engkau
membukakan kejelekan kepada kami.
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Shafwat at-tafasir, jilid 1, hlm. 252.

dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami,
hapuskanlah dengan keutamaan dan kasih sayang-Mu segala
kesalahan yang pernah kami perbuat.

dan wafatkanlah kami beserta orangorang yang banyak berbakti. Pertemukanlah kami bersama
orang-orang shaleh. Ibnu Abbas berkata: yang di maksud dosa
disini adalah dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil baik yang
disengaja ataupun yang tidak disengaja. Hal ini sebagaimana
dalam (Q.S .4:31). Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara
dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami
hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil), yang
penting kesalahannya tidak di ulang-ulang .
(Q.S. 3: 194)

ن ي ٱل ٰي ۖ نك َ ت ف

ء ت م عۡت ع ٰ ُ ك َ ت

ب

ٱل يع

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan
kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan
janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya
Engkau tidak menyalahi janji

At-Tafsir

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan
kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau.
Yaitu dengan mengulang-ulang panggilan karena rendah
hati tadharru dan karena memperlihatkan kesempurnaan
ketundukan (al-khudu , semoga Engkau memberi kami tentang
apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan
para rosul-Mu yakni syurga terutama bagi orang yang
senantiasa tunduk, patuh kepada perintah-Nya, ini pendapat
Ibnu Abbas76

dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Janganlah
Engkau hinakan kami, janganlah Engkau rendahkan kami,
seperti Engkau telah merendahkan orang-orang yang kafir.

Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji". Engkau tidak
pernah meyalahi janji dan Engkau telah menjanjikan kepada
orang-orang mukmin berupa syurga.
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7. Pahlawan Sejati
(Q.S. 3: 195)

ٓ فٱُتج ل م ب م أني
َ أضيع ع ل ٰع ل م م من ذك أ أن ٰۖ بع م من
ْ ض فٱل ين ه ج ْ أخ ج ْ من ٰي هم أ ذ ْ في ُ ي ي ٰقت ْ قت
ۖ بع
ۡ ع م ُي ت م ۡ خ م ج ٰ ت تج من تحت ٱۡن ٰ ث بٗ من ع
ۡك
٧١
ٱل ۚه ٱل ه ع ۡ حسن ٱل
Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya
(dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan
amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki
atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari
sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang
diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku,
yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan
mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di
bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya
pahala yang baik."
At-Tafsir

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya
(dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan
amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki
atau perempuan. Allah menerima doa mereka dengan firmanNya, sesungguhnya Aku tidak akan membatalkan amal
seseorang yang baik, baik amal laki-laki atau perempuan, Al-

Hasan berkata, mereka tidak henti-hentinya memanjatkan doa
seraya berkata, wahai tuhan kami, sehingga permohonan
mereka di kabulkan.77

(karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang
lain. Laki-laki sebagian dari perempuan dan perempuan
sebagian dari laki-laki, maka apabila kamu orang-orang
musyrik maka kemusyrikan itu akan setimpal dengan imbalan
yang ia terima, Menurut Al-qurthuby, sebagian dari kamu
adalah bagian dari yang lain, yaitu dalam masalah pertolongan,
golongan, dan agama.

Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung
halamannya. Maka hijrah dari negerinya mereka keluar dari
agamanya, mereka orang-orang musyrik keluar dari kampung
halamannya.

yang disakiti pada jalan-Ku. Kamu semua merasakan sakit
karena membela agama Allah .
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Lihat Al-qurthuby, jilid 4, hlm.318

yang berperang dan yang dibunuh. Mereka berperang dengan
musuh-musuh-Ku dan dibunuh di jalan-Ku.

pastilah
akan
Ku-hapuskan
kesalahan-kesalahan mereka. Mereka disifati dengan apa-apa
yang telah lalu, Aku akan menghapus kesalahan-kesalahan
mereka dengan ampunan-Ku dan kasih sayang-Ku.

dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang
mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan Allah pada sisi-Nya
pahala yang baik. Dan pastilah Aku masukkan mereka ke syurga
na im sebagai balasan dari sisi Allah SWT atas amal shaleh
mereka.

sebagai pahala di sisi Allah dan Allah pada sisi-Nya pahala yang
baik." Di sisi Allahlah balasan yang baik yakni surga, didalamnya
ada apa-apa yang tidak dapat dilihat dengan mata, tidak dapat
di dengar dengan telinga, dan tidak pula bergerak pada hati
manusia.

Al-Balaghah
Ayat-ayat di atas mengandung nilai-nilai balaghah
berupa al-bayan dan al-badi seperti bisa dilihat contoh
dibawah ini: Al-Ithnab78 sebagaimana dalam firman Allah
Rabbana
diulang sebanyak tiga kali, hal ini menunujukan
kerendahan hati dan kelemahan seseorang.
At-thibaq berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam
suatu kalimat, seperti as-samawat dan al-ardha, al-laila, dan annahara qiyam dan qu ud, dzakar dan untsa.
Bentuk-bentuk itnab: a. dzikrul khas ba dal a (menyebutkan lafadz-lafadz
yang khusus setelah lafadz yang umum) hal ini berfaedah untuk mengingatkan
kelebihan sesuatu yang khas itu. b. dzikrul a ba dal khas( menyebutkan lafadz
yang umum setelah lafadz yang khusus. Hal ini berfaedah untuk menunjukan
keumuman hukum kalimat bersangkutan dengan memberi perhatian tersendiri
terhadap sesuatu yang khas itu. c. al-idhah ba dal ibha (menyebutkan lafadz
yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafadz yang maknanya tidak jelas, hal
ini berfaedah mempertegas maka dalam perhatian pendengar.d. tikrar
(mengulangi penyebutan suatu lafadz), hal ini berfaedah seperti untuk mengetuk
jiwa pendengarnya terhadap makna yang dimaksud untuk tahassur
(menampakkan kesendirian) dan untuk menghindari kesalahpahaman karena
banyaknya anak kalimat yang memisahkan unsur pokok kalimat yang
bersa gkuta . e. I’tiradh ( e asukka a ak kali at ke te gah-tengah suatu
kalimat atau antara dua kata yang berkaitan, dan anak kalimat tersebut tidak
memiliki kedudukan dalam irob) lihat ali al-jarim dan musthafa usman, albalaghah al-wadhihah, Sinar Baru Al Gensindo, rasulullah berkata; wahai Bilal !
sesuatu yang membuat aku menangis karena Allah telah menurunkan ayat
kepadaku. Kemudian Rasulullah bersabda; celakalah bagi orang yang membaca
ayat tetapi tidak mentafakurinya
78

1. Al- ijaz sedikit lafadz banyak arti, yaitu dalam ayat
2. Al-jin al-mughayyar artinya
kemiripan pengungkapan dua lafadz yang berbeda artinya,
seperti lafadz aaminu, fa aamaana, aamala.

Intisari Q.S .3:195
1. Tanda-tanda kebesaran Allah Dia menciptakan langit dan
bumi silih bergantian siang dan malam merupakan tandatanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang beramal.
2. Mereka mengingat Allah dengan lisan dan hatinya dengan
berbagai cara yaitu dengan cara berdiri , duduk dan
berbaring.
3. Tak satupun ciptaan Allah
yang sia-sia semuanya
bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Orang yang masuk neraka sungguh telah Allah hinakan dan
tidak ada penolong baginya.
5. Berimanlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya mohon
ampunlah kepada Allah agar dilupakan dari segala
kesalahan.
6. Semoga Allah memberi kamu sesuai dengan janji-Nya
melalui lisan para Rasul-Nya
7. Allah menerima do a mereka baik laki-laki maupun
perempuan.
8. Orang yang terus-menerus berdo a maka akan diterima
do anya di sisi Allah .

9. Orang yang beramal shaleh maka akan dibalas oleh Allah
dengan syurga na im.
8. Hamba Pilihan
Seorang muslim, siapapun dia dituntut untuk menjadi orang
yang baik, jujur, amanah, tidak hianat, tidak dusta, santun,
dermawan, tidak sombong, sederhana, toleran, dan mau
berbagi terhadap sesama. Disisi lain, orang muslim itu termasuk
umat atau golongan pilihan Allah SWT. Hal ini sebagaimana
dalam firman-Nya:











  





   


 

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman,

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang
beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang
fasik.




 

Penjelasan Tafsir

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
Tegasnya, Engkau ya Muhammad umat yang terbaik, karena
engkau lebih bermanfa at bagi manusia.

 

Yang dilahirkan untuk manusia. Imam Buchori meriwayatkan
dari Abi Huroiroh, bahwa kamu umat yang paling baik yang
mengajari manusia, sehingga mereka berbondong-bondong
masuk agama Islam.






 

Menyuruh kepada yang ma ruf, dan mencegah dari yang
munkar, dan beriman kepada Allah. Yaitu menyuruh kepada
kebajikan: mendirikan sholat lima waktu tepat waktu,
mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, haji, dan lain-lain.
Sementara mencegah dari yang munkar seperti melarang
berbuat zina, membuat Tuhan tandingan (musrik), mencuri,
melawan orang tua, korupsi, memfitnah, mengurangi
timbangan dalam berjual beli dan lain-lain.







 

Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi
mereka.






Diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka
adalah orang-orang yang fasik.
Intisari dari Q.S Ali-imran/3:110
1. Bahwa umat Islam itu umat yang paling baik dalam
pandangan Allah SWT. Mereka menyuruh kebaikan dan
mencegah kemungkaran.
2. Kebaikan yang dilakukan oleh umat nabi Muhammad SAW
adalah terdiri dari amalnya, ilmunya, dan prestasi
ibadahnya.
3. Ajaran yang dibawa Rasullullah SAW adalah ajaran yang
sesuai dengan fitrah manusia misalnya ajaran sholat
melahirkan pribadi yang bertaqwa, ajaran zakat
membentuk pribadi yang sederhana dan mau berbagi
terhadap sesama, ajaran saum (puasa) melahirkan pribadipribadi yang sehat, baik sehat jasmani ataupun sehat
rohani.

9. Ulama Panutan Umat

99. Dan sesungguhnya diantara Ahli Kitab ada orang yang
beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada
kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka
berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayatayat Allah dengan harga yang sedikit. mereka memperoleh
pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat
perhitungan-Nya.
. (ai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah
bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada
Allah, supaya kamu beruntung .
At-Tafsir

Dan sesungguhnya diantara Ahli Kitab ada orang yang beriman
kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan
yang diturunkan kepada mereka .

Yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka beriman
kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, mereka percaya
apa yang di turunkan kepada kamu yaitu Al-quran, dan yang di
turunkan kepada mereka yakni Taurat dan Injil seperti
Abdullah bin Salam dan teman-temannya, kaum Najasyi dan
para pengikutnya, mereka rendah hati dan baik akhlaqnya
kepada Allah .

mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang
sedikit.
Mereka tidak berpaling kepada Nabi Muhammad dan
tidak pula hukum-hukum syari at yang terdapat di dalam kitab
suci mereka, berpaling dari nilai-nilai duniawi, hal ini
sebagaimana di lakukan oleh para pendeta dan para rahib.

mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya.
Yakni pahala keimanan mereka, karena mereka taat dengan
sebenarnya.

Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya. Allah sangat
cepat perhitunga-Nya, karena keluasan ilmu-Nya yang meliputi

seluruh ilmu pengetahuan, Dia mengetahui nasib seseorang
baik menyangkut pahala ataupun dosa. 79
Intisari (Q.S :199-200)
a) Ahli kitab yang beriman kepada Allah adalah cerminan
orang yang mendapat hidayah dan petunjuk Allah SWT,
mereka juga percaya kepada kitab suci yang di turunkan
kepada para Nabi, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Alquran.
b) Mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga
yang sedikit .
c) Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan-Nya.
d) Sesungguhnya Allah SWT amat cepat perhitungannya, Allah
sangat cepat perhitungan-Nya, karena kekuasaan-Nya yang
meliputi seluruh ilmu pengetahuan, Dia mengetahui nasib
seseorang, baik yang menyangkut pahala ataupun dosa.
10. Pema’af dan Lemah Lembut Terhadap Sesama
(QS.Al Imron / 3 : 159)
Pemaaf dan lemah lembut adalah kepribadian manusia
yang sangat mulia, dan di cintai Tuhan. Sebaliknya sifat
pendendam dan keras kepala dibenci Allah. Harga diri manusia
tidak di tentukan oleh paras cantik dan wajah rupawan. Akan
tetapi harga diri manusia sangat tergantung kepada akhalkul
karimah. Rasaullah SAW pernah di ingatkan Allah ketika ia
marah kepada para sahabat. Peristiwa tersebut direkam dalam
(QS Al-Imron/ 3 :159)
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ً ْح ه من ل ه ل ْت ل ْم ل ْ ك ْت فظ ً ف ْي
ظ ْل ْب َ ْن
ف
ْشت ْغ ْ ل ْم ش ْ ه ْم ف َْ ْم ف ذ ع ْمت فت ك ْل عل ل ه
ف عْف ع ْ ْم
ل ه يحب ْل ت ك يْن
ْ م ْن ح ْ لك

Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, Tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, Mohonkanlah ampun
bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam
urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertaqwalah kepada Allah, sesunggguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

AT- Tafsir

ْح ه من ل ه ل ْت ل ْم

ف

Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka . Tegasnya, maka disebabkan rahmat
dari Allah lah atau Allah lah yang membuat hatinya lembut, Hai
Muhammad bersikap lemah lembutlah bersama sahabatsahabatmu, karena mereka telah menyalahi perintah kamu dan
melanggarnya.

ْ م ْن ح ْ لك

ً ل ْ ك ْ ت فظ ً ف ي
ْظ ْل ْب َ ْن

Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati keras tentulah
mereka menjauhkan dari sekeliling . Apabila kamu berkarakter
kasar, dan berhati keras, berhubungan bersama mereka dengan
keras dan kasar, maka mereka akan berpisah dan meninggalkan
kamu, karena ucapan yang kasar dan hati yang keras.

َْ ْم

ْ ه ْم ف

ْشت ْغ ْ ل ْم ش

ف عْف ع ْ ْم

Maka maafkan mereka, mohonkanlah Ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu .
Agar kamu maafkan mereka carilah buat mereka agar
memaafkan mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam semua urusan, agar manusia mengikuti kamu. Al hasan
berkata: Tidaklah bermusyawarah dengan mereka melainkan
agar mereka mendapat petunjuk dalam semua urusannya, dan
Rasulullah SAW. senantiasa bermusyawah bersama
sahabatnya.

ف ذ ع ْمت فت ك ْل عل ل ه
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka
bertawakalah kepada Allah Apabila hatimu sudah yakin dan
bulat dalam suatu urusan setelah bermusyawarah, maka
berpeganglah kamu kepada Allah dan fokuslah dalam urusan
mu kepada-Nya.

ل ه يحب ْل ت ك يْن

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakallah
kepada-Nya . Allah mencintai orang-orang yang berpegang
teguh dan berkomitmen terhadap urusan mereka dan mereka
bertawakal kepada Allah SWT.

ْ ْلح

ْل ْج ْ َف

ل ه ف ْيت ك ْل ) ت ْۡيْم ْلج

( ع

Yaitu mendahulukan jar wa Al- majrur Faidah nya untuk
menunjukkkan yang ringkas

Peringatan/ Tanbih

) ْح ه من ل ه ل ْت ل ْم

(ف

Didalam ayat ini menunjukkan akan keikhlasan/
kemuliaan akhlak Nabi adalah beliau dapat mengumpul- kan
atau mengkondisikan manusia karena dakwahnya yang agung,
kerendahan dan ketakawaan, paling singkat hisabnya, paling
bersih amalnya, paling mulia kehormatannya, paling fasih
penjelasannya, kesemuanya menggambarkan seorang pribadi
yang agung. Sementara, di antara ketawadhuan beliau adalah
suka mencuci baju memperbaiki sandal, ketika menggunakan
himar, memenuhi undangan para raja. Salawat dan salam
semoga tercurahkan kepada sosok manusia yang bercahaya
dengan kemulian akhlak dan keluhuran budi pekertinya.
11. Tugas Seorang Ilmuan
(QS.Almaidah/: 67)
Sungguh mulia tugas seorang ilmuan, ulama, guru, dosen,
dan yang lainnya. Mereka para ulama (ilmuan) adalah pewaris

nabi, mereka sebagai perpanjangan tangan dakwah rasul. Di era
modern sekarang ini, dakwah Islam, pendidikan islam ada di
pundak para ilmuan. Di pesantren ada kyai, di kampus ada
dosen dan di sekolah ada guru. Di pundak mrerekalah maju
mundurnya dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun
pendidikan non formal. Hal ini senafas dengan firman Allah.
Dalam QS 5 Ayat : 67

ْ ل ْم ت ْع ْل
يْن

ْل ْ ْل

ۡ ْ ل ه َي

ص

ليْك م ْن بك
ك من ل

ي ي ل ُ ْ ب ْغ م ْن
ل ه ي ْع

ف ب ْغت ُ لته

(ai Rasul, sampaikan lah apa yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan
itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah
memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
At-Tafsir

ليْك م ْن بك

ي ي ل ُ ْ ب ْغ م ْن

(ai rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu . Ayat ini merupakan panggilan Allah yang mulia dan
Agung yakni panggilan Allah kepada Nabi dengan panggilan
yang amat mulia tulus/ bersih, yaitu dengan risalah 80
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Risalah adalah ajaran Allah yang diwahyukanNya. kepada para rasul (UtusanNya) untuk disampaikan kepada Manusia. Lihat Abdul Azis Dahlan dkk.
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Sampaikanlah Hai Muhammad risalah TuhanMu dengan tidak
meremehkan seorang meskipun Ia membenci kamu.

ْ ل ْم ت ْع ْل ف ب ْغت ُ لته

Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang di perintahkan itu,
berarti. Kamu tidak menyampaikan Amanat-Nya. Ibnu Abas
Berkata: Adapun yang dimaksud ayat di atas adalah: Sampaikan
apa-apa yang Allah turunkan Kepadamu, apabila kamu
menyembunyikan sesuatu atau tidak menyampaikannya. Ini
mengandung arti pendidikan (Ta dib) karena menanggung
tanggung jawab demi pengetahuan dari umat-Nya, agar mereka
tidak menyembunyikan sesuatu dari perintah ajarannya.

ك من ل

ل ه ي ْع

Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Tegasnya,
Allah akan mencegah kamu dari gangguan mereka dengan
gangguan yang buruk dan kotor. Az-Zamakhasari berkata: )ni
adalah janji Allah untuk menjaga dan memelihara kamu. Allah
akan memelihara dan melindungi kamu dari gangguan musuhmusuhmu untuk melukai kamu dengan berbagai cara .
Diriwayatkan sesunggguhnya Rasulullah Saw selalu dijaga,
ketika surat turun, beliau sedang berada di Qubah Adam sambil
mengeluarkan kepalanya rasulullah berkata: Pergilah kamu
sekalian wahai manusia, sungguh Allah Azza Wajalla telah
menjaga aku .

يْن

ْل ْ ْل

ۡ ْ ل ه َي

Sesungguhnya Allah Tidak akan memberi petunjuk kepada
orang-orang kafir . Sesungguhnya wajib atas kamu
menyampaikan sesuatu, dan Allah zat yang memberi petujuk
kepada orang yang Ia kehendaki. Barang siapa yang ditentukan
Allah untuk kufur, maka Ia tidak akan mendapatkan petunjukNya untuk selamanya.
Intisari (QS.Al maidah / 5: 67)
1. Allah SWT menyuruh Rasulullah Saw agar menyampaikan
Risalah-Nya yaitu ajaran Islam yang berisikan perintah dan
larangan.
2. Allah SWT akan memelihara kamu (Muhmmad) dari
gangguan dan teror dari orang-orang kafir yang tidak
bertanggung jawab.
3. Allah SWT mengingatkan kita, agar tidak menyembuyikan
Ilmu pengetahuan.
4. Allah SWT berjanji untuk selalu menjaga dan memelihara
Nabi dari ancaman dan gangguan orang-orang yang tidak
mempercayai syariat Islam.
5. Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang
sudah ditentukan kekufurannya.
6. Wajib bagi para Ilmuan, ulama, ustad, guru, dan dosen untuk
menyampikan dakwah Islam atau Syariat Islam kepada
umat, karena mereka merupakan pewaris nabi dan
perpanjangan tangan dakwahnya.
Islam adalah satu-satunya agama yang Allah turunkan di
muka bumi. Sesuai dengan petunjuk-Nya, agar Islam
menjadi sumber inspirasi dan kasih saying bagi seluruh
alam.

12. Adil dan Penyebar kasih Sayang
Salah satu ajaran Islam yang bersifat universal adalah
tentang kasih sayang. Ajaran kasih sayang senantiasa
didakwahkan oleh Nabi SAW. Nabi selalu berbuat adil dan baik
terhadap sesama. Nabi tidak pernah menghina atau menyakiti
orang lain, cara dakwah nabi bukan dengan materi atau dengan
kekuatan (power), akan tetapi, akhlakul karimah. Itulah metode
pendidikan yang beliau lakukan, sehingga dalam waktu relatif
singkat Islam dapat menyebar ke seluruh pelosok dunia. Allah
SWT berfirman :

عن

ْي

يْت ءذ ْل ْ ب

َْ ْحس

ْ ْل غ يعظ ْم لع ْم ت ك

ۡل ه يأْم ب ْلع

ْ ْل ْحش ء ْل

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat
kebajikan member kepada kaum kerabat , dan Allah Melarang
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Dia
memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil
pelajaran

At-Tafsir

َْ ْحس

ۡل ه يأْم ب ْلع

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat
kebajikan . Tegasnya Allah menyuruh kamu agar hidup
berakhlakul karimah atau berbudi pekerti luhur dengan

berlaku adil terhadap manusia, dan berbuat baik terhadap
mereka.

يْت ءذ ْل ْ ب
Memberi kepada kaum kerabat . Memberi dan memperhatikan
kaum kerabat dengan selalu ingat dan memperhatikannya.

ْل غ

ْ عن ْل ْحش ء ْل

ْي

Dan Allah melarang dari perbuatan keji , kemungkaran dan
permusuhan . Allah melarang setiap perbuatan keji, baik berupa
ucapan, pekarjaan ataupun amalan yang lain. )bnu Mas ud
berkata: )ni kumpulan ayat Al-Qur an yang harus menjadi
contoh, dan contoh keburukan yang harus di jauhi . Adapaun
yang dimaksud dengan fahsya yaitu segala perbuatan keji yang
terlarang seperti perbuatan zina dan menyekutukan Allah
(syirik). Sedangkan, yang dimaksud dengan munkar adalah
setiap pekerjaan yang bertentan- gan dengan fitrah manusia,
dan Al-Baghya adalah perbuatan dzolim (aniaya) yang
menyalahi kebenaran dan keadilan.

ْ يعظ ْم لع ْم ت ك
Dia memberi pengajaran
pelajaran .

agar kamu dapat mengambil

Allah mengajari kamu tentang apa-apa yang diajarkan
(Syariatkan) yaitu berupa perintah dan larangan agar kamu

dapat mengambil pelajaran dari kalam Allah Alqur an Alkarim).
Pendekatan Sastra/Al-Balaghah
Menurut pendekatan sastra (Al-balaghah) bahwa ayat di
atas termasuk ayat perbandingan (Al-Muqobalah al-lathifah)
karena menunjukkan tiga perintah dan tiga larangan, dan itu
ayat baik dan mengagumkan.
Lathifah (Kata-kata yang Lembut dan Halus)
Di ceritakan, bahwa Aktsan bin shafingi datang kepada
Rasulullah Saw. bahwa ada dua orang laki-laki datang kepada
rasul seraya berkata: siapa kamu dan apa kamu? Rasulullah
menjawab saya Muhammad bin Abdullah saya utusan Allah,
kemudian dua laki-laki tersebut membaca ayat:

َْ ْحس

ۡل ه يأْم ب ْلع

Kemudian kedua laki-laki itu alitsan, alitsan pun berkata
sesungguh aku melihat Rasullualah Saw menyuruh kita agar
hidup berakhlkul karimah, melarang dari perbuatan keji maka
jadilah kamu menjadi orang orang yang berakhlak dan
janganlah kamu menjadi orang orang yang berdosa yaitu tidak
menyayangi orang lain.
Intisari (QS.An-nahl/ 16: 90)
1. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt menyuruh kita
agar berbuat adil yaitu orang yang dapat memperlakukan
orang lain seperti kepada diri dan kepada keluarganya
sendiri. Memandang orang bukan karena harta ataupun
tahta, karena status orang di depan hukum adalah sama.

2. Agar kita membiasakan diri hidup berakhlakul karimah
(Ihsan) berlaku baik terhadap sesama dan lingungan sekitar.
3. Memberi dan memperhatikan kaum kerabat, selalu ingat
dan mau berbagi terhadap sesama karena harta merupakan
titipan dari Allah.
4. Agar menjauhi perbuatan yang tidak terpuji seperti :
a. AL-Fahsya yaitu segala perbuatan keji yang tercela
contohnya: Perbuatan zina, dan menyekutukan Allah
(syirik).
b. Menjauhi perbuatan munkar, yaitu setiap pekerjaaan
yang menyalahi dan bertentangan dengan fitrah
kemanusian misalnya : memandang rendah orang lain,
keras kepala, sombong, ria (beramal selalu ingin dilihat
orang) dan materialistis / tidak peduli sesama.
c. Menjauhi perbuatan dzolim (Al-Baghyu), yaitu dengan
menyakiti orang lain, menyalahi aturan agama (Al-Hag)
dan tidak berlaku adil.
5. Allah SWT mengajari kamu dengan ajaran yang benar
(syariat islam). Yakni berupa perintah perintah dan
larangan-larangan-Nya, agar kamu dapat mengambil
pelajaran dari kalam Allah (al-Qur an al-karim)
6. Janganlah kamu menjadi golongan Hidonis (yaitu orang yang
hanya peduli terhadap diri sendiri dan kelompoknya) serta
tidak mau berbagi terhadap sesamanya.
13. Berjiwa Pemurah
Al-Qur an memberi syarat tentang pentingnya sifat
pemurah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Hal ini bisa di
lihat dalam (QS.Al hasyr/ 59: 9)

َْ ْي م ْن ق ْ ْم يح ْ م ْن ه ج ل ْي ْم َيجۡ ْ ف
ۡل يْن ت ء ل
ً صۡ ْ ه ْم ح ج ً م ْ ت ْ ي ْ ث ْ ع ْن س ْم ل ْ ك ب ْم خ ص
ْ م ْن ي ْ شح ن ْسه ف ْ ل ك ه ْم ْل ْ ح
Dan orang-orang yang menempati kota, Madinah dan telah
beriman (Anshor). Sebelum kedatangan mereka (Muhajirin),
Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan
mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap
apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang muhajirin) dan
mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka
sendiri. sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan
itu, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka
itulah orang-orang yang beruntung.
Pendekatan Tafsir
)م ْن ق ْ ْم

َْ ْي

ۡ( ل يْن ت ء ل

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah
beriman inshor sebelum kedatangan mereka Muhajirin .
Yaitu orang-orang yang menjadikan kota madinah sebagai
tempat tinggal, mereka beriman kepada Allah sebelumnya
datangnya para tamu (Muhajirin). Mereka itulah kaum Anshor.
Al durthubi berpendapat : Mereka (kaum anshor) sudah lama
beriman dan keyakinan secara benar jauh sebelum kaum
muhajirin hijrah ke Madinah . Mereka sudah lama beriman

sebelum kaum Muhajirin datang bahkan, mereka sudah
beriman sebelum baginda Nabi ke Madinah

)(يح ْ م ْن ه ج ل ْي ْم
Kaum Anshor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka .
Mereka sangat mencintai saudara mereka yaitu kaum
muhajirin. Mereka rela mengorbankan harta nya untuk
membantu sudaranya (Kaum muhajirin).
Alkhozim berkata: Orang-orang Anshor rela mengeluar- kan
harta bendanya demi kemajuan bersama kaum Muhajirin .

ْ ْت

( َيجۡ ْ ف صۡ ْ ه ْم ح ج ً م

Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka
terhadap apa-apa yang di berikan kepada mereka (orang
Muhajirin . Mereka (orang Anshor) tidak mempunyai rasa
benci, kecewa keras kepala dan iri dengki tentang apa-apa yang
mereka berikan kepada orang Muhajirin baik itu berupa harta
ghonimah ataupun yang lainnya. Ulama tafsir berpendapat :
Bahwa Rasulullah SAW telah membagi harta Madhir kepada
kaum Muhajirin, dan Rasul tidak memberikannnya kepada kaum
Anshor sesuatu apapun kecuali 3 bagian dan kaum anshor
merasa senang atas pembagian tersebut .
Intisari Materi (QS. Al-Hasyr/ 59 : 9)
1. Ayat tersebut menjelaskan tentang karakter dan
kepribadian kaum Anshor yang kuat nilai-nilai
keimanannya kepada Allah SWT.
2. Sebelumnya Rasulullah Saw beserta orang orang Muhajirin
berhijrah ke Madinah, mereka (orang Anshor) sudah

beriman dan meyakini akan kebenaran agama Islam yang di
bawa oleh Nabi Muhammad SAW.
3. Mereka (orang Anshor) sangat pemurah dan ramah
terhadap saudara-saudaranya (Kaum Muhajrin) yang
datang datang dari Mekah.
4. Kaum Anshor sangat peduli dan dermawan terhadap kaum
Muhajirin.
5. Mereka tidak punya rasa benci, kecewa, dan iri hati terhadap
kaum Muhajirin, yang telah diberi harta benda oleh mereka
(orang Anshor). Akan tetapi justru mereka memperlihatkan
kemurahan dan kedermawanan mereka terhadap
saudaranya (Kaum Muhajirin).

14. Pandai Bersyukur
Menurut Al-Ghozali, bahwa syukur adalah perilaku
orang-orang soleh terdahulu (salafus sholihin). Yaitu para
sahabat, para tabiin, dan tabiit tabiin. Lebih jauh Al-Ghozali
mengungkapkan, syukur yang dilakukan seorang alim
mendapatkan tempat di sisi Allah manakala menapaki tiga
tahapan. Pertama, Perilaku seseorang sejatinya sesuai dengan
perintah Allah, dan dengan ibadah kepada Allah ia akan
mengenal-Nya (Al– Alim . Kedua, Al–Hal, seorang muslim yang
baik, ketika ia mendapatkan rizki dari Allah, maka ia
menerimanya dengan baik, penuh dengan suka cita dan
menerima apa adanya. Ketiga, Al–Amal, yakni, ketika ia diberi
sesuatu nikmat dari Allah, maka ia akan melakukan aksi (action)
yang berguna bagi masyarakat banyak 81
81

Al – Ghozlu, Ihya Ulumuddin, jilid 4, 364

Lukman adalah sosok hamba yang pandai bersyukur
kepada Allah. Ia seorang pribadi yang baik, rendah hati,
sederhana dan senantiasa mengidahkan perintah Allah dan
menjauhi larangan-larangan-Nya. Kita bisa mengenal lebih
dekat tentang kepribadian dan karakteristik seorang lukma.
Hal ini dilukiskan oleh Allah SWT. Dalam (Q.S. Lukman / 31: 1213 )

م ْن ي ْش ْ ف ن ي ْش ْ ل ْسه م ْن ك

ن ْش ْ ل ه

ْ ل ْۡ أت ْي ل
ْ ْلح
ۡي ح ي
ٌ ف له ف

Dan sungguh telah Kami beri lukman ilmu pengetahuan (Al–
Hikmah), bersyukurlah kamu kepada Allah. Barang siapa
bersyukur kepada maka sesungguhnya untuk dirinya sendiri.
Barang siapa kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Alloh
maha kaya lagi lagi maha terpuji.
Pendekatan Tafsir

ْ ْلح

ْ ل ْۡ أت ْي ل

Dan sungguh Kami telah beri lukman ilmu pengetahuan Al–
(ukmah . Tegasnya, bahwa Allah telah memberi lukman al –
hikmah, yaitu ucapan yang baik (ber-makna ), penglihatan hati
yang jernih, dan ucapan yang selalu benar. Mujahid berkata :
Bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah paham (fikih),
intelektual (akal) dan ucapan yang berbobot. Lukman bukanlah
seorang nabi tetapi, dia seorang hakim yang arif dan bijak .82

82

Ali As – Shabuni, shakwat At – Tafasir, jilid 2, hlm. 491

ن ْش ْ ل ه

Bersyukurlah kamu kepada Allah . Bersyukurlah kamu kepada
Allah atas segala nikmat, dan keutamaan-Nya yang Allah
khususkan kepadamu lukman. Dengan hikmah itulah Allah
jadikan lisan kamu selalu benar. Al–Qurthubi berpendapat,
adapun berdasarkan pendapat Jumhur ulama yang sahih.
Bahwa lukman adalah seorang hakim, bukan nabi, dan
berdasarkan hadist, bahwa lukman bukan seorang nabi, akan
tetapi ia seorang hamba yang banyak bersyukur, banyak
tafakur, dan kuat keyakinannya, dia mencintai Allah, dan Allah
mencintai dia, dan Allah meninggikan dia dengan hikmah 83

م ْن ي ْش ْ ف ن ي ْش ْ ل ْسه
Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguh- nya
untuk dirinya sendiri. Barang siapa bersyukur kepada
tuhannya, maka pahala syukurnya kembali kepada dirinya.
Faidah dan kebaikannya akan kembali kepadanya.
Sesungguhnya Allah tidak mendapat manfaat dari syukurnya
seseorang, dan Allah juga tidak akan mendapat mudarat dari
kufurnya seseorang.

ۡي ح ي
ٌ له ف

83

Al – Qurthubi, tafsir Al – Qurthubi, jilid 4, hlm. 59

ف

م ْن ك

Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya
lagi maha terpuji. Menurut As–Shabuni, barang siapa
menampik (menolak) nikmat Allah maka ia akan menerima
keburukan dirinya. Sesungguhnya Allah maha kaya dan tidak
butuh bantuan hamba-Nya. Karena Ia terpuji atas segala hal.
Allah berhak menerima puji karena dzat dan sifat-Nya. Imam
Ar–Rozi berpendapat, adapun yang di maksud makna (arti) di
atas adalah : sesunguhnya Allah tidak membutuhkan kepada
syukurnya seseorang, sehingga kekufuran dia dirasakan oleh
dirinya sendiri. Allah SWT, terpuji oleh diri-Nya bukan oleh
syukur atau kufurnya seseorang.
Intisari Materi (Q.S. Lukman / 31 : 12 )
1. Allah SWT telah memberi lukman Al–Hikmah yaitu berupa
ilmu pengetahuan yang luas, ke arifan bertindak, dan
kecerdasan berfikir.
2. Lukman adalah sosok hamba yang pandai bersyukur, dia
bukan Nabi, bukan pula Rosul, tetapi dia seorang hamba
yang banyak tafakur dan kuat keyakinannya.
3. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka hasilnya akan ia
rasakan sendiri, dan Allah akan menambah rizki kepada
orang yang banyak bersyukur.
4. Barang siapa yang kufur (tidak bersyukur kepada Allah),
maka ia akan merugi, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji.

15. Pribadi yang Bijak

ۖ ل
سه من

فإن يش

ل ۚه من يش

أ ٱش

ل ۡ ء تي ل ٰ ن ٱلح
ۡيٞ ي ح
ٌ فإ ٱل ه ف

ك

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman,
Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang
bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur
untuk dirinya sendiri, dan Barangsiapa yang tidak bersyukur,
Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
Al-Lughah (Bahasa)
Kata kunci yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 12 di
atas adalah kata al-hikmah yaitu sebuah kebenaran yang
bermula dari ucapan dan amal perbuatan, dengan kata lain, alhikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.
At-Tafsir (Tafsir)

ل ۡ ء تي ل ٰ ن ٱلح
Allah telah memberikan hikmah kepada luqman yaitu berupa
kebenaran ucapan dan kebenaran pandangan dalam berpikir,
ucapannya selalu sesuai dengan kebenaran al-qur an. Menurut
al-Mujahid: Hikmah artinya paham fikih dan akal sehat artinya
kebenaran lisan yang tidak pernah diperbuat oleh Nabi kecuali
kebenaran (Al-Hikmah).

ل ۚه

أ ٱش

Bersyukurlah kepada Allah atas segala curahan nikmat dan
segala keutamaan yang Allah berikan kepadamu Muhammad,
Allah mengkhususkan hikmah ini dijadikan sebuah kebenaran
atas lisan Nabi SAW. Al-Quthuby berpendapat: berdasarkan
pendapat yang shahih dan jumhur ulama, bahwa sosok Luqman
adalah seorang hakim dia bukan Nabi, akan tetapi dia seorang
hamba yang banyak tafakur dan kuat keyakinannya.

ۖ ل
سه

فإن يش

يش

Barang siapa yang bersyukur kepada Allah. Maka pahala
syukurnya akan kembali kepada dirinya sendiri , dan faidahnya
pun akan kembali kepada dia. Sesungguhnya Allah SWT tidak
mengambil manfaat dari syukurnya seseorang juga tidak
menjadikan mudarat bagi Allah tentang kufurnya seseorang.

ۡٞ ي ح ي
ٌ فإ ٱل ه ف

ك

dan barang siapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Allah terpuji atas segala
apapun dan berkah dipuji atas dzat dan sifat-sifat-Nya. Imam arRozi berkata: Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan bentuk
syukur, sehingga seseorang yang tidak pandai bersyukur
keburukannya akan dirasakan sendiri .
Disisi lain, terpujinya Allah tidak tergantung kepada
syukurnya seseorang. Seseorang baik syukur atau tidak, tidak
akan mempengaruhi akan terpujinya Allah.
a. Orang yang pandai bersyukur, maka seluruh kebaikan dan
keutamaannya dirasakan oleh diri sendiri.
b. Orang yang tidak pandai bersyukur (kufur) maka
keburukan dan kemadaratan juga akan dirasakan oleh diri
sendiri.
c. Apabila ada orang kufur kepada Allah, maka Allah Maha
Kaya dan Maha terpuji, Maha Kaya dan Maha Terpujinya
Allah tidak akan tergantung kepada seseorang.
Al-Balaghah (sastra)
Dalam penafsiran al-qur an surat Luqman (31) ayat 12 di
atas mengandung nilai sastra (al-balaghah) yang sangat dalam
nilainya.

a. At-Thibaq, adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan
dalam suatu kalimat, yaitu kata syukur dan kata kufur
artinya orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, baik
nikmat dunia maupun nikmat batin, sedangkan kufur
artinya orang yang tidak mensyukuri atas nikmat yang
Allah berikan.
b. Shighat al-Mubalaghah (kata penekanan) karena
banyaknya puji yang dimiliki Allah kata ghaninnyun yang
artinya Maha Kaya dan kata Hamidun yang artinya Maha
Terpuji.

16. Adam Sosok Pribadi yang Unggul
(Q.S.Luqman /31: 13)

يمٞ لظ م عظ

ٱلش

بٱل ۖه

ذ ق ل ٰ ن ِب ه ه يعظه ٰي ي َ تش

٢

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah
kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar
Al-Balaghah (sastra)
Dalam ayat 13 di atas, mengandung unsur sastra (albalaghah) yaitu kata  يعظهyang artinya: bahwa luqman memberi
pelajaran (nasihat kepada putranya), yang dimaksud pelajaran
dan nasihat ini, adalah nasihat yang syarat dengan petunjuk
agama dan petunjuk hidup.
At-Tafsir (tafsir)

بٱل ۖه

ذ ق ل ٰ ن ِب ه ه يعظه ٰي ي َ تش

Jelaskan dan sampaikan kepada umatmu tentang nasihat
luqman al-Hakim kepada putranya. Ketika dia memberi
pelajaran, nasihat dan petunjuk : Wahai anakku jadilah kamu
seorang yang cerdas berakal, janganlah kamu sekali-kali
menyekutukan Allah dengan manusia (al-basyar), patung atapun
arwah .

يمٞ لظ م عظ

ٱلش

Sesungguhnya syirik itu kotor dan dzolim itu jelas sesatnya .
Karena dzalim itu adalah meletakan sesuatu bukan pada
tempatnya. Karena sesungguhnya telah jelas bedanya antara
Tuhan (al-kholik) dan manusia (al-makhluk), antara Allah dan
patung. Maka tidak ragu lagi orang yang menyekutukan Allah
adalah sebodoh-bodohnya manusia, jauh dari nalar sehat dan
hikmah. Perbuatan seperti ini sifat orang zalim yang
digolongkan seperti hewan melata.
Analisis
- Mendidik anak itu sangatlah penting, karena anak
merupakan amanah Allah, penerus perjuangan orang tua.
Oleh karena itu anak merupakan amanah dari Allah, maka
mendidiknya harus terencana dan professional.
- Pendidikan yang paling pertama dan utama adalah
pendidikan akidah (agama). Karena pendidikan akidah
merupakan pondasi yang amat mendasar.
- perbuatan syirik adalah perbuatan yang amat busuk, kotor
dan menyesatkan. Karena jauh dari nalar dan logika sehat
manusia.

-

Perbuatan syirik adalah perbuatan bodoh dan perilaku
hewan dan jauh dari kebenaran.

Al-qur’an surat Luqman

1 :1

ٰ صي ٱإ
نسن ب ٰ لۡيه ح ته أمه ه ً ع ٰ هن ف ٰ ه في ع مين أ
١ ٱش لي ل ٰ لۡيك لي ٱل ي
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam
keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya
dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua
orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu

Pendekatan Sastra/ Al-Balaghah
Dalam Al-qur an surat Luqman
ayat:
mengandung kata kunci, yaitu kata  َ ْهنًاyang mengandung arti
lemah atau susah, kedua kata  َ ْهنًا عَلَى َ ْهنartinya: dalam

keadaan lemah yang bertambah-tambah, ketiga kata ْ َل ِف َ ا
memisahkan dari menyusui, yaitu seorang ibu memisah/
menyapih anaknya agar meninggalkan ASI (air susu ibu pada
usia dua tahun).
Pendekatan Tafsir

Kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik
kepada kedua orang ibu bapaknya .

Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah. Setiap hari dia merasakan lemah, sejak ia
mengandung hingga melahirkan. )bu menyapih- nya ketika
umur dua tahun . Allah berfirman kepada Luqman:

Bersyukurlah kepada Tuhanmu atas nikmat iman dan nikmat
ihsan (akhlak yang baik) bersyukurlah kepada dua orang ibu
bapak yang telah mendidik kamu hingga dewasa .

(anya kepada-Kulah semuanya akan
kembali . Orang yang melakukan amal baik maka akan
mendapat balasan yang
baik.
Orang
yang
melakukan buruk akan
menerima balasannya buruk pula.
Analisis Q.S Luqman (31) ayat: 14
- Bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar berbuat
baik kepada kedua orang ibu bapak.

- Ibu telah mengandung dia selama Sembilan bulan dalam
keadaan lemah yang bertambah-tambah
- Ibu menyapih anaknya ketika umur dua tahun
- Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberi nikmat iman
dan nikmat ihsan (akhlak yang baik)
- Bersyukurlah kepada kedua orang, ibu bapak. Ibu telah
mengandung dia selama Sembilan bulan, dan menyapihnya
ketika umur dua tahun, serta mendidik- nya hingga ia
dewasa.
Al-Balaghah (Sastra)
Dalam Al-Qur an surat Luqman
sastra yaitu:
-

-

: 14 mengandung nilai

Mengungkap sebutan kata yang khusus ح َ لَتْه
َ artinya:
hanya ibulah yang mengandung anak-anaknya . Sesudah
menyebut kata umum  ِب َو ِل َد ْي ِهartinya: dengan kedua orang
ibu bapak .

Kata  ِلَيmengandung arti bahwa mendahulukan hak Allah,
semua makhluk akan kembali kepada-Nya, bukan kepada
manusia ataupun makhluk lain. Sedangkan kata  َ ْل َ ِ ْيرyang
mengandung arti kembali di akhirkan atau dalam istilah
ilmu nahwu mendahulukan maf ul  ِلَيmengakhirkan fail

َ ْل َ ِ ْير

Q.S Al-Baqarah: (2) 31-33

ٓ ٓء ك ثم ع ض م ع ٱل ٰ ٓ ف أن ني بأُ ٓء ٰ ٓه
َء
 ق ل ْ ُ ٰح ك َ ع م ل ٓ َ م ع ت ۖ ٓ نك أنت ٱلع يم٢
أن م بأُ ٓئ ۖم ف ٓ أن أهم بأُ ٓئ م ق ألم أقل ل م ن ٓي
٢٢
م ك تم ت ت
ۡ أع م م ت
ۡٱ

ُۡع م ء ٱ
ٰ ك تم
صۡقين
ٓ
َ ق ٰيـ٢ ٱلح يم
ٰ ٰ أع م فيب ٱلس

dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakan-Nya kepada Para
Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama bendabenda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang
benar"(31). mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada
yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan
kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana." (32). Allah berfirman: "Hai Adam,
beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka
setelah diberitahu- kannya kepada mereka Nama-nama benda
itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu,
bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi
dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan?" (33).

At-Tafsir (Tafsir)

dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)
seluruhnya yakni, semua benda yang ada diberi nama
semuanya. Ibnu Abbas berkata: Allah SWT telah mengajarkan
nama-nama segala sesuatu hingga nama mangkok dan gayung .

kemudian
mengemukakannya
kepada Para Malaikat Allah mengemukakan nama-nama benda
kepada para malaikat, dan Allah bertanya kepada mereka
tentang proses dan fungsi benda masing-masing.

Allah berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku
semua nama-nama benda kepada-ku.

Beritahukanlah

nama benda-benda itu Nama-nama
benda seluruhnya yang kamu lihat dan kamu ketahui.

jika kamu mamang benar orangorang yang benar!" Bahwa kamu lebih berhak untuk menjadi
pemimpin atas semuanya Al-hasil, Allah SWT memperlihatkan
keutamaan Adam atas malaikat dengan mengajarinya tentang
apa-apa yang kamu belum mengetahuinya. Allah memberi
kecerdasan ilmu pengetahuan kepada Adam yang tidak dimiliki
oleh para malaikat, yaitu pengetahuan tentang nama-nama
benda segala sesuatu, semua jenis, dan bahasa. Akhirnya para
malaikat mengakui akan kelemahan dan kekurangannya.

mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami
ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami .
Kami mensucikan-Mu ya Allah dari kekurangan, dan kami tidak
mengetahui apa-apa kecuali tentang apa-apa yang Engkau
ajarkan kepada kami.

Sesungguhnya
Engkaulah
yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana Tidak ada yang
samar bagi Allah hingga yang paling samar sekalipun Allah tidak
berbuat sesuatu kecuali membawa hikmah.

Allah berfirman: "(ai
Adam, beritahukanlah kepada mereka Nama-nama benda ini."
Beritahulah mereka tentang segala sesuatu yang mereka lemah
tentang nama-nama itu. Beritahulah mereka tentang segala
sesuatu yang mereka bingung mengungkapkan tentang
menyebutkan nama-nama benda tersebut.

Maka setelah diberitahukannya
kepada mereka Nama-nama benda itu Saya memberitahu

mereka atas segala nama-nama benda, dan disebutlah benda
tersebut sesuai dengan namanya juga disebutkan hikmah
benda-benda itu yang diciptakan Allah.

Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu,
bahwa Sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi
Allah berfirman kepada para malaikat Apakah Aku tidak
memberitahukan kamu sesungguhnya Aku mengetahui rahasia
langit dan bumi.

dan mengetahui apa yang kamu
lahirkan . Dan Allah mengetahui apa yang kamu buktikan
(jelaskan).

Al-Balaghah (Sastra)

Dalam Al-Qur an : mengandung nilai sastra al-balaghah),
yaitu:
1. Kata  َ ْن ِب ونِ ْيkeluar dari esensinya (hakikatnya) karena
mengandung arti untuk melemahkan para malaikat.
Dengan kata lain Allah hendak menguji pengetahuan dan
ilmu malaikat.
2. Ayat س َ ائِ ِ ْم
ْ َ  فَلَ ا َ ْنبَأَه ْم ِباmengandung arti majaz (kiasan) yakni
membuang pemahaman arti yang sebenarnya.
َ  ثم ع ََرmengandung arti mengalahkan karena
3. Ayat ض م
sesungguhnya mim disitu alamat jama untuk kaum pria
َ ثم ع ََر
yang berakal, maka ayatnya pun tidak berbunyi ض م
َ ع ََر
dan ض م
4. Ayat ِ ت َ ْ َْ ْر
ِ  ِنِ ْي َ ْعلَم َغ ْي َب لس َ َوmengandung arti ibroz al-fi ly
artinya memperlihatkan pekerjaan, sedangkan ayat wa
alamu ma tubduna mengandung arti betapa pentingnya
sebuah informasi (al-Khabar) dan peringatan (at-Tanbih)
menunjukan keluasan dan kedalaman ilmu Allah atas
segala sesuatu. Dan kalimat ini disebut al-itnab (banyak
lafadz sedikit arti)
5. Sedangkan penyebab ayat َ ْ  ت ْبدdan َ  ت َ ْت ْوdisebut at-thibaq,
yaitu: menyebutkan dua kata yang berlawanan artinya:
yakni kata tubdun artinya membuktikan dengan jelas, dan
kata taktumun artinya menyembunyikan.
Al-Fawaid (Faidah-faidah)
Pembahasan Al-qur an surat dua ayat: : mengandung
nilai faidah sebagai berikut:
1. Menurut pendapat sebagian ulama, bahwa informasi
Allah kepada malaikat hubungannya dengan penciptaan

Adam sebagai khalifah di bumi mengandung nilai
pembelajaran (ta lim) bagi hamba-hamba-Nya, yaitu
ketika
memutuskan
suatu
keputusan
harus
dimusyawarahkan terlebih dahulu
2. Hikmah dari penciptaan Adam sebagai khalifah
merupakan sebuah rahmat (kasih sayang) bagi para
hamba, tapi jangan dipandang Allah membutuhkan
makhluk, justru makhluk lah yang tidak punya kekuatan
ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi
larangan-Nya tanpa adanya perantara. Dan Allah tidak
menggunakan perantara malaikat ketika menyampaikan
kasih sayang, kelembutan, dan keindahan bagi manusia
tetapi menggunakan perantara para Rasul.
Analisis (Q.S Al-Baqarah (2: 31-32)
Allah SWT merupakan sumber ilmu pengetahuan. Secara
global ilmu yang diajarkan Allah kepada manusia ada dua yang
masing-masing digali dan dikembangkan oleh manusia.
Pertama ilmu-ilmu qur aniyah yaitu ilmu yang berhubungan
langsung dengan teks al-qur an seperti ilmu tafsir, ulum alqur an, ilmu al-hadits, fikih, ushul fikih, nahwu, sorof mantek,
ma ani, bayan, al-balaghah (sastra) dan lain-lain. Kedua ilmuilmu kauniyah, yaitu seperti berdasarkan kontek dari ayat alqur an yakni seperti ilmu biologi, fisika, kimia, sosiologi,
antropologi, psykologi, sosial, budaya, dan lain sebagainya.
Hakikat yang memiliki ilmu pengetahuan adalah Allah
SWT. Sementara, ilmu yang dimiliki oleh makhluknya (malaikat
dan manusia) hanya sedikit saja, itu pun pemberian dan
amanah dari Allah SWT. Manusia tidak akan mengetahui dan

memahami ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan
Qur aniyah maupun ilmu-ilmu Kauniyah (ilmu-ilmu tentang
keislaman), kalau bukan pemberian dan kemurahan Allah SWT
kepada hamba-nya.

BAB IV
PENTINGNYA PENGEMBANGAN METODE PROSES
PEMBELAJARAN PAI BERBASIS NILAI-NILAI
KARAKTER ISLAMI

Metode pendidikan karakter
Menurut Anas Salahudin, metode dan

alat

pendidikan karakter mempunyai peranan penting sebab
merupakan jembatan yang menghubungkan pendidik
dengan peserta didik menuju tujuan pendidikan
karakter, yaitu terbentuknya kepribadian berkarakter
(akhlak mulia).84 Lebih jauh Anas menjelaskan: berhasil
atau gagalnya pendidikan karakter dipengaruhi oleh
seluruh faktor yang mendukung dalam pelaksanaan
kependidikan

karakter.

Apabila

timbul

berbagai

permasalahan dalam pendidikan karakter, masalah
tersebut diklasifikasikan dalam faktor-faktor yang ada.
84

Anas Salahudin, Pendidikan karakter, Pustaka Setia, Bnadung, 2013, hlm. 218219.

Apabila masing-masing faktor sudah dipandang bagus,
terkecuali

metode

alat,

pendidik

harus

pandai

memerinci dan mengklasifikasikan ke dalam klasifikasi
masalah metode pendidikan karakter yang lebih baik
dan terperinci lagi.85 Masih menurut Anas Salahudin,
dalam menyajikan materi dan bahan pendidikan
karakter

kepada

peserta

didik,

pendidik

harus

menyesuaikannya dengan keadaan, kemampuan, dan
perkembangan peserta didik. Pendidik tidak boleh
hanya mementingkan materi atau bahan dengan
mengorbankan kemampuan dan perkembangan peserta
didik. Ia harus menyusun materi dengan sebaik mungkin
yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan, dan
kematangan mental peserta didik, serta menyajikan
dengan cara yang memikat hati peserta didik sehingga
tidak membosankan atau membuat peserta didik
tertekan sehingga malas belajar. Oleh karena itu,
pendidik harus betul-betul memperhatikan kemampuan
anak didik, salah satunya adalah dengan lebih kreatif
metode yang disampaikan kepada peserta didik. Sebaik

85

Anas Salahudin, Ibid, hlm. 219.

apa pun bahan ajar yang diberikan kepada siswa maka
hasilnya tidak akan maksimal tanpa didukung dengan
metode pembelajaran yang bervareasi yang dapat
memunculkan

hati

siswa

menjadi

tenang

dan

termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Senapas dengan
Anas S. Para ulama usul mengatakan: At-Thariqotu
ahammu min almaddah, artinya: Bahwa metode itu jauh
lebih penting jika dibandingkan dengan materi ajar .

Banyak metode yang digunakan oleh para

pendidik dalam rangka suksesnya proses pendidikan
karakter misalnya: metode ceramah yang banyak
digunakan oleh para guru dan dosen, metode ini mudah
disampaikan kepada peserta didik, metode tanya jawab,
metode penugasan, metode hafalan, metode kisah,
cerita, metode keteladanan (Uswah hasanah) metode
pembinaan, metode bimbingan dan konseling metode
demonstrasi dan metode observasi
Sentuhan Al-Qur an tentang metode pendidikan

karakter

Salah satu fungsi Al-Qur an adalah sebagai kitab

petunjuk bagi manusia (hudal linnas). Isi kandungan Al-

Qur an mencakup berbagai masalah yang melingkupi

kehidupan manusia. Tanpa kecuali masalah pendidikan.
Lebih dari empat belas abad yang lalu Al-Qur an telah
memberikan petunjuk kepada manusia berhubungan
dengan pendidikan dan pembelajaran
Di antara sentuhan Al-Qur an yang berhubungan

dengan metode pendidikan dan pengajaran adalah
sebagai berikut:
1. Metode ceramah
Dengan keunikan dan kelengkapannya, Al-Qur an

memberikan petunjuk tentang metode pendidikan dan
pengajaran kepada manusia (peserta didik). Seorang
pendidik

(Dosen)

ketika

menyampaikan

metode

pendidikan dan pengajaran kepada peseta didik
hendaknya menyampaikannya dengan santun, baik, dan
penuh dengan hikmah. Allah SWT. berfirman yang
artinya: Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan

hikmah86 dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka
dengan cara yang lebih baik. Lihat contoh!
Ayat di atas, di tafsirkan oleh imam Ali AsShobuny yaitu bahwa, ajaklah Muhammad manusia
kepada agama Allah dan syari at-Nya dengan bahasa
yang baik penuh dengan hikmah, kasih sayang dan

lemah lembut. Yaitu kebaikan yang dapat membekas dan
berguna

bagi

manusia

(Peserta

didik)

dan

menghindarkannya dari cara-cara yang keras dan tidak
simpati kepada siswa.
Menurut Ibnu Katsir, bahwasanya Allah SWT
menyuruh kepada Rasulullah SAW agar mengajak
manusia kepada Allah dengan hikmah, yakni dengan
berbagai larangan dan perintah yang terdapat di dalam
Al-Qur an dan As-Sunah, agar mereka waspada terhadap
siksa Allah. 87

86

Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan
a ta a ya g baik de ga ya g batil. Lihat u ’a su a A -Nahal / 16: 125.
87

Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Gema Insani Press, jilid 2, 2000,
hlm. 1078

2. Metode Tanya jawab
Al-Qur an Al-Karim, telah memberikan bimbingan

pengajaran, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi
atau pesan kepada peserta didik, terutama bagi mereka
yang mengalami kesulitan, kurang memahami materi
atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pendidik
(dosen). Maka, Al-Qur an memberikan metode tanya

jawab agar supaya peserta didik dapat memahami apaapa yang diberikan oleh pendidik (dosen).
Allah SWT berfirman yang Artinya : ….. dan bantahlah

mereka dengan cara yang lebih baik . Menurut AsShabuny: bantahlah mereka (yang berbeda pendapat)

dengan cara-cara yang lebih baik, lebih santun dengan
kata-kata yang jelas dan dapat dimengerti oleh mereka,
yaitu dengan argumentasi yang akurat, tepat, dan mudah
diterima oleh peserta didik.

88

Menurut Ibnu

Katsir:89 dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,
berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus, dan
88

As-Shabuny, Shafwa At-Tafasir, jilid 2, Beirut, tt. Hlm. 148

89

Ibnu Katsir, op. cit. hlm 1078-1079

sapaan

yang

sopan,

sebagaimana

hal

ini

pun

diperintahkan Allah kepada Musa dan Harun tatkala
diutus menghadap Fir aun.
3. Metode Penugasan
Al-Qur an

dengan

kemukzizatan-Nya

yang

sempurna, memberikan bimbingan dan asuhan kepada
manusia,

hubungannya

dengan

pendidikan

dan

pengajaran. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran
pendidikan karakter dibutuhkan upaya-upaya yang
bersifat mendidik (edukatif) dan memberi dorongan
agar peserta didik dapat belajar dengan baik, giat, ulet,
dan mandiri. Tidak semua materi dapat diterima dengan
baik oleh para peserta didik, karena, tingkatan wawasan
dan

intelektualitas

siswa

berbeda-beda.

Dengan

demikian, maka diperlukanlah metode penugasan,
metode ini semata-mata memberi bimbingan dan
pengajaran agar mereka (peserta didik) mau belajar
lebih giat, ulet, dan mandiri. Di sisi lain, agar mereka
membiasakan diri belajar sendiri dan tidak menjadi
beban bagi orang lain.

Allah SWT berfirman, yang Artinya: 90
Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
ma ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah
oarang-orang yang beruntung .
Menurut Ali As-Shabuny:91 kamu wahai umat
Muhammad sebaik-baik umat, karena kamu umat yang
paling

bermanfaat

bagi

manusia,

karena

kamu

dilahirkan hanya untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi
umat manusia. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi
Khurairah. Rasulallah SAW bersabda: bahwa kamu
sebaik-baik manusia yang didatangkan (dilahirkan)
untuk

mereka,

kelembutannya

dengan
dalam

segala

kebaikan

menyampaikan

dan

kebaikan,

sehinngga mereka berduyun-duyun masuk agama Islam,
Ibnu Katsir berkata: 92 hendaklah ada diantara kamu
segolongan umat yang siaga untuk menjalankan
perintah Allah dalam menyeru kepada kebaikan,
90

Q.S Ali Imran / 03:104

91

Ali As-Shabuny, Shofwa At-Tafasir, jilid 1, hlm.222

92

Ibnu Katsir, op cit, jilid 1, 162

menyeru kepada kema rufan, dan melarang kepada

kemunkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang
beruntung, mereka ialah para mujahidin dan ulama. Abu
Ja far Al-Baqir berkata : Rasulallah SAW membaca dan
hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru
kepada kebaikan kemudian beliau bersabda, Kebaikan

ialah mengikuti Al-Qur andan sunnahku. Keterangan itu
juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih. Maksud ayat ini

hendaknya ada dari umat ini segolongan orang yang
berjuang di bidang ini, walaupun hal itu merupakan
kewajiban

dari

setiap

individu

sesuai

dengan

kapasitasnya, sebagaimana hal itu di tegaskan dalam
Shaheh Muslim dari Abu Hurairah dia berkata bahwa
Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa di antara kamu
melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan tangan, jika
ia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak
mampu maka dengan hatinya, dan yang demikian
merupakan selemh-lemah iman.
Dari

sentuhan

ayat

di

atas,

memberikan

gambaran kepada kita bahwa memberikan

tugas

(memberi penugasan) kepada peserta didik sangatlah
baik dan diperintahkan agama. Karena dengan metode

penugasan ini siswa akan merasa didorong dan terpacu
untuk melakukan hal-hal yang positif, yaitu belajar,
seringkali siswa susah untuk membiasakan belajar,
apalagi mencari materi pelajaran sendiri. Di sisi lain,
dengan metode penugasan ini siswa akan hidup mandiri
dan lebih giat lagi dalam menggali ilmu pengetahuan
terutama yang berhubungan dengan materi PAI

4. Metode Hapalan / tahfidz
Metode hafalan atau tahfidz sangatlah penting
dan harus diberikan kepada siswa. Metode ini bukan
hanya diberikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA tetapi
juga diberikan kepada mahasiswa yang menimba ilmu
diperguruan tinggi. Dari hafalanlah mula-mula siswa
tertarik untuk memperdalam ilmu, tanpa adanya hafalan
(tahfidz) rasanya peserta didik akan merasa kesulitan
manakala mereka membaca, menulis, dan memahami
materi pelajaran yang disampaikan pendidik (dosen).
Metode Hafalan, tergolong metode yang sudah
lama dikenal orang, terutama dikalangan dunia
pendidikan Islam Rasulullah SAW. pertama kali
mendidik dan mengajar para sahabat adalah dengan

metode hafalan (tahfidz). Hal ini terbukti, bahwa metode
hafalan telah berhasil dan dicatat dalam sejarah. AlQur an dan Al-Hadits hadir ditengah-tengah kita, mulamula berkat metode hafalan yang diberikan Rasulullah
SAW kepada para sahabat. Diantara sahabat yang hafal
Al-Qur an adalah Abu Bakar Shidiq r.a., Umar Bin Khatab,

Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Zaid Bin Tsabit,
Mu ad Bin Jabal, Abdu Rahman Bin Auf, Sa ad Bin Abi
Waqash, Zubaer Bin Awwam dan lain-lain.

Dari periode sahabat, kemudian diajarkan
metode hafalan ini kepada para Tabi in dan Salafus
Sahalihin, seperti misalnya:

Dikalangan para ulama fiqih adalah: Abu Hanifah
(Madzhab Hanafi), Imam Malik, Abu Idris As-Syafi i,
Ahmad Bin Hambal dan lain-lain.

Dikalangan Ulama Kalam, seperti Imam Abu Hasan AlAsy ari, )mam Abu Mansyur Al-Maturidy, Washil Bin
Atho, Jaham Bin Shafwan dan lain sebagainya.

Dikalangan Ulama Sufi, seperti: Al-Imam Hujjatul

Islam Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad At-Tusi
Al-Ghazali, Imam Harmaen Syeh Hasan Basri, Imam AsShibly dan lain-lain.

Dikalangan Ulama Alat (Ahli Nahwu Sharaf),
seperti: )mam Syibawaih )mam )bnu Mu thi, Imam Ibnu
Malik dan lain-lain. Mereka semua sangat berjasa dalam

dunia pendidikan karakter. Karena di samping mereka
ahli di bidangnya masing-masing, mereka pun terkenal
sebagai hamba-hamba Allah yang santun, tawadlu
rendah hati , waro memelihara perut dari yang tidak

halal , qana ah menerima pemberian Allah apa adanya ,
sederhana, mandiri, ulet, jujur, amanah, tidak pernah

bohong, suka menolong, peduli terhadap sesama, dan
pandai bersyukur. Itulah metode hafalan (tahfidz) yang
pernah di contohkan oleh baginda Nabi Muhammad
SAW., para sahabat, para tabi in, para Ulama Salafus

Shalihin hingga para ulama yang hidup di era modern ini.
Mereka itulah bukti dari keberhasilan metode hafalan
(tahfidz). Manfaat ilmu terasa hingga saat ini dan
insyaAllah hingga akhir zaman.
5. Metode Kisah cerita para Nabi, Sahabat, Tabi’in dan
Salafus shalihin)
Menyampaikan kisah atau cerita para Nabi dan
Rasul, para Sahabat, para Tabi in, dan para Ulama Salafus
Shalihin, kepada peserta didik sangat bermakna, karena

kehidupan mereka itu sarat dengan pendidikan
karakter. Misalnya Rasulullah SAW. Syeh Musthafa AlBarzanji, dalam kitab Al-Barzanji, hlm. 104 menjelaskan
tentang keagungan dan kemuliaan akhlak Nabi SAW.
Bahwa Nabi SAW adalah pribadi yang rendah hati, besar
rasa malunya, santun, mandiri, ulet, sangat perhatian
kepada keluarga, dekat dengan kaum dhu afa, mencintai
fakir miskin, bergaul dengan mereka dan biasa
menolong orang yang dapat musibah.
Khulafaur Rasyidin dan pendidikan karakter
a. Abu Bakar As-Shidiq
Abu Bakar As-Shidiq nama aslinya adalah Abi
Quhafah. Dia seorang sahabat yang jujur, amanah, dan
sederhana. Mula-mula dia mendapatkan gelar As-Shidiq
yaitu ketika Rasulullah SAW menyampaikan hasil
perjalanan Isra-Mi raj kepada masyarakat Makkah.
Orang-orang

banyak menentang

akan kebenaran

peristiwa Isra-Mi raj. Suatu hari, Abu Jahal datang

kepada Abu Bakar seraya berkata: hai Abu Bakar! kamu
percaya terhadap kebenaran Isra-Mi raj yang dilakukan
Muhammad? Abu Bakar menjawab: andaikan yang

melakukannya Muhammad, lebih dari peristiwa Isra-

Mi raj pun saya percaya, karena Muhammad orang yang

jujur, amanah, tidak pernah bohong dan kepada
siapapun dia selalu baik dan rendah hati. Dari peristiwa
itulah kemudian dia mendapatkan gelar as-Shidiq.
b. Umar Bin Khatab
Umar Bin Khatab seorang hamba yang jujur,
tegas, dan amanah. Dia mendapatkan gelar Al-Faruq,
artinya: orang yang dapat membedakan mana yang
benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana
yang

buruk.

Umar-lah

orang

pertama

yang

mempublikasikan shalat sunat tarawih 23 raka at. (asil
ijtihadnya ini kemudian di turuti oleh sebagian umat

Islam di Indonesia. Dia pun sering berbeda pendapat
dengan Rasulullah SAW dan Rasul pun membenarkan
pendapatnya.
c. Utsman Bin Affan
Utsman Bin Affan, seorang sahabat yang baik

dermawan, dan suka menolong terhadap sesama. Dia
tidak pernah sombong padahal dia kaya. Al-kisah: pada
suatu hari, dia ketinggalan shalat berjama ah bersama

Rasulullah SAW., ia merasa menyesal ketinggalan shalat
berjama ah, kemudian dia infakkan sebidang tanah
untuk mengganti pahala berjamaahnya.
d. Ali Bin Abi Thalib
Ali Bin Abi Thalib, seorang sahabat yang gagah
berani, cerdas, dan baik hati. Dia mendapatkan gelar
Saepullah (pedang Allah), karena kegagahan dan
keberaniannya dalam melawan kaum kafir quraisy.
Al-kisah, pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW
hendak hijrah ke Madinah niatnya diketahui oleh Kafir
quraisy mereka hendak membunuhnya. Akhirnya
Rasulullah SAW menyuruh Ali Bin Abi Thalib agar dia
mau tidur di kamar Nabi. Kaum Kafir kemudian masuk
rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah pergi dan
mereka mendapati Ali Bin Abi Thalib yang sedang tidur
di kamar Nabi, mereka kecewa karena orang yang dicari
sudah pergi, mereka takut karena yang tidur di kamar
Nabi adalah Ali.
Begitulah kisah Nabi SAW dan para sahabat yang
sarat dengan nilai-nilai karakter. Penyampaian kisah

seperti ini sangatlah penting, agar peserta didik (murid)
dapat mengambil contoh yang amat berharga dan penuh
dengan nilai-nilai karakter Islami.
6. Metode Keteladanan (Uswah Hasanah)
Rasulullah SAW adalah seorang sosok yang
agung, mulia, santun, rendah hati, sederhana, jujur,
amanah dan tidak pernah bohong. Diharapkan dengan
metode keteladanan ini peserta didik dapat mencontoh
dan mengambil hikmah dari keagungan dan kemuliaan
akhlak Rasul.
Allah SWT berfirman yang Artinya:
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu
suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang
yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah . 93

Menurut Ali As-Shabuny, bahwa Rasulullah SAW

adalah seorang pribadi yang agung, mulia, dan panutan
yang sangat baik. Beliau sebagai panutan kaum muslimin
93

Q.S., Al-ahzab surat ke 33 ayat 21

karena keikhlasan, perjuangan, dan kesabarannya. Oleh
karenanya, kaum muslimin wajib mengikuti dan
mencontoh dia dalam berbagai hal. Baik itu ucapan,
pekerjaan, atau pun keizinannya. Rasulullah SAW tidak
berkata dan tidak pula berkerja atas dasar nafsunya,
akan tetapi atas dasar wahyu yang turun. Oleh karena
itu, wajib bagi kita mengikuti apa yang di ajarkannya. 94
Dari sekian banyak karakter yang dimiliki Rasul
adalah sifat jujur dan amanah. Rasulullah SAW bersabda
yang artinya:95
Sesungguhnya jujur itu menunjukkan kebenaran, dan

kebenaran itu menunjukan jalan ke surga, sesungguhnya
laki-laki yang jujur tercataat di sisi Allah menjadi
seorang

yang

jujur.

Sesungguhnya

dusta

itu

menunjukkan menyimpang, dan jalan menyimpang itu
menunjukan jalan ke neraka, sesungguhnya laki-laki
pendusta di catat di sisi Allah sebagai seorang pendusta .
Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:
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Ali As-Shabuny Shofwa At-Tafasir, jilid 2, hlm. 820

95

Sayyid Ahmad Al-Hasyini Bak muchratul hadits, hlm. 240

Dakwah

dengan perbuatan (keteladanan) jauh lebih utama di
bandingkan dengan dakwah lisan/ ucapan .

Jadi, metode keteladanan ini sangat berarti dan

besar manfaatnya. Karena pendidik itu di sebut juga
guru, yaitu ucapannya di gugu dan perbuatannya di tiru.
Metode keteladan wajib diterapkan oleh dosen, baik di
kelas maupun diluar kelas. Pada umumnya, peserta didik
suka mengidentifikasi dan meniru karekter guru, kalau
yang ditampilkan guru hal-hal yang baik maka peserta
didikpun akan mudah menirukannya, begitu pula
sebaliknya.

7. Metode pembinaan
Seorang pendidik di tuntut untuk melakukan
pekerjaan yang baik, dilakukan terus menerus sehingga
menjadi suatu kebiasaan yang baik. Di sisi lain, dari
kebiasaan yang baik itu akan terbentuk karakter yang
baik pula, misalnya berpenampilan rapih, sopan, dan
beradab, tuturkata yang baik, datang dikelas tepat

waktu, sebelum belajar memimpin doa, (membaca
basmalah), selesai belajar membaca hamdalah, datang
waktu shalat berjama ah ke masjid, peserta didik tidak
diperlakukan sebagai pembantu/ bawahan, akan tetapi

mereka diposisikan sebagai teman belajar, tidak
menggurui tidak pula memandang rendah terhadap
peserta didik. Pepatah arab mengatakan :
Orang yang biasa dusta sewaktu-waktu ia bicara jujur,
maka orang tetap saja memanggil dia sebagai seorang
pendusta. Sebaliknya orang biasa jujur, sewaktu-waktu
dia bicara dusta, tetap saja orang memandang dia
sebagai orang yang jujur .
Jadi kebiasaan baik dialah yang menjadikan seseorang
tercatat dimasyarakat menjadi orang baik.
Pada suatu hari ada seorang sahabat bertanya
kepada Rasulullah, ya rasulullah! Pekerjaan apa yang
paling baik? Rasul menjawab yaitu pekerjaan baik yang
dikerjakan secara terus menerus (mudawamah).
8. Metode Bimbingan

Seperti halnya siswa SD, SMP, dan SMA,
Mahasiswa-pun sama, bahwa kunci keberhasilan belajar
dikelas dan diluar kelas membutuhkan bimbingan dan
arahan dari seorang pendidik (guru). Pendidik dan
pengajar yang baik senantiasa memandang siswa
(peserta didik) sebagai anaknya sendiri. Seorang dosen
yang baik tidak cukup hanya menyampaikan ilmu
dikelas, tanpa diperhatikan sikap, dan perilaku anak
selanjutnya. Kalau di dunia pesantren ada metode
balaqan dan metode sorogan, kedua metode ini tidak
luput dari pengawasan sang ajengan (kyai), kiai selalu
membimbing santri siang ataupun malam. Sehingga
kehidupan santri cenderung mencontoh kebiasaan kiai
misalnya: membimbing santri dalam shalat 5 waktu,
pengajian balagan, pengajian sorogan, bimbingan shalat
malam (Qiyamullael), puasa nyenen-kamis dan lain
sebagainya.
9. Metode Demonstrasi
Dalam menyampaikan materi ajar, seorang dosen
tidak cukup hanya dengan ucapan/ perkataan, akan
tetapi, dia harus mendemonstrasikan materi ajar secara

langsung dan transparan. Sehingga peserta didik (para
siswa) merasa nyaman dan lebih percaya diri dalam
proses belajar- mengajar.
Rasulullah SAW. selalu menggunakan metode
demonstrasi misalnya yang ada hubungannya dengan
shalat 5 waktu.
Rasulullah SAW bersabda:
raditumuunii ushulli

Shalluu kamaa

Sholatlah kamu, seperti kamu

melihat aku sholat. Dalam hadist ini, Rasulullah SAW

mendemonstrasikan / memperagakan tentang kaifiyah
(tata cara shalat 5 waktu).

julus

Mulai dari takbiratul ihram, ruku , i tidal, sujud,
dan

seterusnya.

Ketika

Rasulullah

SAW

mendemonstrasikan/ memperagakan shalat disaksikan
oleh para sahabat. Sehingga, apa yang dilakukan oleh
para sahabat itulah cara atau ibadah yang dilakukan oleh
Nabi SAW.
Menurut Anas Salahudin, ada beberapa metode
dapat digunakan untuk membantu guru atau pendidik

dalam menggunakan variasi penggabungan metode,
yaitu:96
a. Metode Sindikat
Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok
(Sindikat) terdiri atas sekitar 10 orang peserta didik,
setiap sindikat diberi suatu masalah yang akan
dipecahkan secara bersama dalam sindikat. Hasil
rumusan dari setiap sindikat kemudian didiskusikan
dalam kelas umum bersama-sama dengan sindikat
lainnya. Salah satu metode yang mirip dengan Sindikat
ini adalah metode konferensi.97

b. Metode Forum
Guru memerintahkan seorang peserta menjadi
melempar gagasan atau pengulas umum, dan seorang
lagi sebagai moderator. Pelempar gagasan atau
pengulas menyampaikan ulasannya selama kurang
96

Anas salahudin, pendidikan karakter, CV Pustaka setia, Bandung, 2013,hlm
218

97

Anas salahudin, ibid. 231-232

lebih 5 menit, kemudian membuka kesempatan dialog
dengan seluruh peserta lainnya. Metode ini lebih
banyak digunakan untuk pendalaman materi yang
telah

disampaikan

narasumber

atau

pemateri

sebelumnya.

c. Metode Studi Kasus
Guru atau pendidik mengajukan kasus yang
merupakan kejadian yang actual, baik tulisan, film,
cerita maupun rekaman, yang biasanya diakhiri dengan
pertanyaan guru, bagaimana pendapat anda? Sifat
diskusi adalah
pemecahan.

Analisis Khusus

untuk mencari

Metode ini digunakan untuk menolong peserta didik
berpikir secara aktif serta memperdalam pengertian
materi. Menurut Anas, bahwa metode study kasus
sering digabungkan dengan metode forum.

d. Metode Study Peristiwa (Incident Study)
Metode ini sangat mirip dengan metode kasus yang
sudah dijelaskan diatas, tetapi kasusnya belum
tersusun dengan rapih. Hal yang dikemukakan adalah

peristiwanya, misalnya, ketua kelas XII melarikan diri,
tanpa disertai waktu kapan melarikan diri? Mengapa ia
melarikan diri? Dan pertanyaan lainnya.

e. Metode Permainan Peran
Metode ini termasuk kawasan study tindakan yang

dirumuskan sebagian bagian dan learning by doing.
Akan tetapi, metode ini sering digabungkan dengan
metode dalam kawasan dengan dan lihat . Oleh

karena itu perlu dijelaskan, misalnya, dalam metode
permainan peran, peserta didik dihadapkan pada
permasalahan

antar

manusia

untuk

melatihnya

bereaksi terhadap orang lain. Dengan metode ini,
peserta didik diminta untuk berperan tindak bukan
sebagai dirinya, tetapi diminta berperan sebagai waria,
peserta didik lainnya sebagai pengemis, petani, polisi,
tentara dan peran-peran lainnya.

f. Metode Simulasi
Metode ini mirip dengan metoe permainan peran,
tetapi dalam simulasi peserta didik berperan sebagai
peniru sesuatu tertantu. Pelaksanaannya sama dengan

role playing, yaitu peserta didik diminta memainkan
peran bukan sebagai dirinya, misalnya simulasi kabinet
terbatas dan peran lainnya.

g. Metode In Basket Training (In Try Trainning)
Peserta didik dihadapkan dengan notta dan
sejenisnya.

Peserta

didik

kemudian

diminta

menemukan prioritas dengan menganalisis setumpuk
tugas yang dihadapinya. Metode ini memerlukan
dukungan lembaran kerja berupa pilihan tugas,
dokumen, surat, notta, dan sejenisnya.98

Sejalan dengan yang diatas, Abdurrahman AlNahlawi dikutip oleh Heri Gunawan menawarkan
beberapa metode pendidikan karakter, yaitu:99

10. Metode Hiwar (dialog)
Metode hiyar ialah percakapan silih berganti antara dua
pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu
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Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, ALFABETA Bandung, 2014, hal. 88-89

topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan
yang dikehendaki. Menurut Heri Gunawan, metode
hiwar mempunyai dampak yang sangat mendalam
terhadap jiwa pendengar (mustamie) atau pembaca
yang mengikuti topik percakapan dengan seksama dan
penuh perhatian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:
a. Permasalahan yang disajikan sangat dinamis,
karena kedua belah pihak (pendidik dan peserta
didik) langsung terlibat dalam pembicaraannya
secara timbal balik, sehingga tidak membosankan.
Bahkan dialog seperti itu mendorong kedua belah
pihak untuk saling memperhatikan dan terus pola
pikirnya, sehingga dapat menyingkap sesuatu yang
baru, mungkin pula salah satu pihak berhasil
meyakinkan rekannya dengan pandangan yang
dikemukakannya tersebut.
b. Pembaca atau pendengar tertarik untuk terus
mengikuti jalannya percakapan itu dengan maksud
dapat mengetahui kesimpulannya. Hal ini juga
dapat menghindarkan kebosanan dan dapat
memperbaharui semangat.

c. Metode hiwar (dialog) dapat membangkitkan
berbagai perasaan dan kesan seseorang, yang akan
melahirkan

dampak

pedagonis

yang

turut

membantu kukuhnya ide tersebut dalam jiwa
pendengar/ pembaca serta mengarahkan kepada
tujuan akhir pendidikan.
d. Bila metode hiwar dilakukan dengan baik,
memenuhi etika (akhlak) Islam, maka cara
berdialog, sikap orang yang terlibat itu akan
mempengaruhi peserta sehingga meninggalkan
pengaruh berupa pendidikan akhlak, sikap dalam
berbicara, menghargai pendapat orang lain dan
sebagainya.
Untuk meyakinkan pembaca tentang metode hiwar
(dialog), bisa dilihat dalam (QS. Al- Araf/ 7:

menerangkan tentang dialog Allah SWT dengan
nabi Musa a.s, yang didialogkan adalah mengenai
ekstensi Tuhan (Allah):
dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan

Kami pada waktu yang telah Kami tentukan dan
Tuhan telah berfirman langsung kepadanya,
berkatalah Musa: Ya Tuhanku, nampakanlah

diriMu kepadaku agar aku dapat melihat kepada
Engkau. Tuhan berfirman: Kamu sekali-kali tidak
sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka
jika tetap di tempatnya sebagai sediakala niscaya
kamu dapat melihat-Ku.

Tatkala Tuhannya

menampakan diri kepada gunung itu dijadikannya
gunung itu hancur luluh dan musapun jatuh
pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia
berkata: maka suci Engkau, aku bertaubat kepada
Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku
pertama-tama beriman.

100

11. Metode Cerita Pendekatan Qur’an
Menurut Al-Razi (1985:87) dikutip oleh Heri Gunawan,
kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa
lalu. Dalam pelaksanaannya pendidikan karakter di
sekolah/ kampus, kisah sebagai metode pendukung
pelaksanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat
penting, karena dalam kisah-kisah terdapat keteladanan
dan edukasi. Hal ini karena terdapat beberapa alasan
yang mendukungnya.

100

QS. Al- A af/ 7: 1

a.

Kisah senantiasa memikat karena mengundang
pembaca

atau

peristiwanya,

pendengar

untuk

merenungkan

mengikuti
maknanya.

Selanjutnya makna-makna itu akan menimbulkan
kesan dalam hati pembaca atau pendengar
tersebut.
b.

Kisah dapat menyentuh hati manusia karena kisah
itu menyampaikan tokoh dalam konteksnya yang
menyeluruh, sehingga pembaca atau pendengar
dapat menghayati dan merasakan isi kisah
tersebut, seolah-olah dia sendiri yang menjadi
tokohnya.

c.

Kisah Qurani mendidik keimanan dengan cara
membangkitkan berbagai perasaan, seperti khauf,
ridho, dan cinta, mengarahkan seluruh perasaan
sehingga bertumpuk pada suat puncak, yaitu
kesimpulan kisah, melibatkan pembaca atau
pendengar ke dalam kisah itu sehingga ia terlibat
secara emosional

Kisah qurani merupakan suatu cara dalam mendidik
anak agar beriman kepada Allah. Bukan semata-mata
karna seni yang indah. Menurut Al-Nahlawi (1996)

dengan mengutip Sayyid Qutub (tanpa tahun: 117-128),
dan dikutip oleh Heri Gunawan, dalam Al-Jaswir AlFannifi Al-Qur an, padanya terdapat beberapa tujuan
yang ingin dicapai, yaitu:
1.

Mengungkapkan kemantapan wahyu dan risalah.
Mewujudkan rasa mantap dalam menerima AlQur an dan utusan Rasul-Nya. Kisah-kisah tersebut
menjadi salah atu bukti kebenaran wahyu dan
kebenaran rasul-Nya

2.

Menjelaskan bahwa secara keseluruhan, al-din itu
datangnya dari Allah

3.

Menjelaskan bahwa Allah menolong dan mencintai
Rasul-Nya. Menjelaskan bahwa kawan mukminin
adalah umat yang satu (ummatan wahidatan) dan
Allah adalah Rabbnya

4.

Kisah-kisah itu bertujuan menguatkan keimanan
kepada kaum muslimin, menghibur mereka dari
kesedihn atas musibah yang menimpa mereka

5.

Mengingatkan bahwa musuh orang mukmin adalah
setan, menunjukan permusuhan abadi itu lewat
kisah akan tampak lebih hidup dan jelas.

12. Metode Amtsal atau Perumpamaan101
Dalam mendidik umat manusia, Allah banyak
menggunakan perumpamaan (amtsal), misalnya
terdapat firman Allah yang artinya: perumpamaan
orang-orang kafir itu adalah seperti orang yang
menyalakan api.

QS. Al-Baqarah: 17). Dalam ayat

lain Allah berfirman yang artinya: perumpaan
orang-orang yang berlindung kepada selain Allah

seperti laba-laba yang membuat rumah, padahal
rumah yang paling lemah itu adalah rumah labalaba. QS. Al-Ankabut: 41)

Menurut An-Nahlawi dikutip oleh Heri Gunawan,
bahwa metode perumpamaan (amtsal) mempunyai
tujuan pedagogis adalah sebagai berikut:
a. Mendekatkan makna pada pemahaman
b. Merangsang kesan dan pesan yang berkaitan
dengan makna yang tersirat dalam perumpamaan
tersebut,

yang

menggugah

berbagai perasaan ketuhanan

101

Heri Gunawan, hal. 90

menumbuhkan

c. Mendidik

akal

agar

berpikir

logis

dan

menggunakan qiyas (silogisma) yang logis dan
sehat
d. Perumpaan merupakan motif yang menggerakan
perasaan menghidupkan naluri yang selanjutnya
menggugah kehendak dan mendorong untuk
melakukan amal yang baik dan menjauhi segala
kemunkaran.

13. Metode Pembiasaan
Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan
secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi
kebiasaan.102 Metode pembiasaan (habituation) ini
berintikan pengalaman. Karena sesuatu yang dibiasakan
itu ialah sesuatu yang diamalkan. Dan inti kebiasaan
adalah

pengulangan.

Pembiasaan

menempatkan

manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat
menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan

102

Heri Gunawan, Ibid, hal. 93

yang melekat dan spontan, agar kegiatan itu dapat
dilakukan dalam setiap pekerjaan. Menurut para pakar,
demikian kata Heri Gunawan, metode ini sangat efektif
dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian
anak. Sementara menurut Mulyasa (2011, 167-169).103
Pendidikan melalui pelaksanaan dapat dilaksanakan
secara terprogram dalam pembelajaran, dan secara tidak
terprogram dalam kegiatan sehari-hari.
a.

Kegiatan

pembiasaan

pembelajaran

dapat

terprogram
dilaksanakan

dalam
dengan

perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu
untuk mengembangkan pribadi peseta didik secara
individual, kelompok, dan atau klasikal sebagai
berikut:


Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri,
menemukan sendiri, dan mengkonstruksikan
sendiri pengetahuan, keterampilan dan sikap
baru dalam setiap pembelajaran

103

Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, PT. Bumi Ahsara, Jakarta, 2011,
hal. 167-169








Biasakan melakukan kegiatan inkuiri dalam
setiap pembelajaran
Biasakan peserta didik untuk bertanya dalam
setiap pembelajaran
Biasakan

belajar

secara

kelompok

menciptakan masyarakat belajar
Guru harus membiasakan diri menjadi model
dalam setiap pembelajaran
Biasakan melakukan refleksi dalam setiap akhir
pembelajaran
Biasakan untuk melakukan penilaian yang
sebenarnya, adil, dan transparan









untuk

dengan

berbagai cara
Biaakan peserta didik untuk bekerjasama, dan
saling menunjang
Biasakan untuk belajar dari berbagai sumber
Biasakan peserta didik untuk sharing dengan
temannya
Biasakan peserta didik untuk berpikir kritis
Biasakan untuk bekerjasama dan memberikan
laporan kepada orang tua peserta didik
terhadap perkembangan perilakunya







Biasakan

peserta

didik

untuk

berani

menanggung resiko
Biasakan peserta didik tidak mencari kambing
hitam
Biasakan peserta didik terbuka terhadap
kritikan
Biasakan peserta didik mencari perubahan yang
lebih baik
Biasakan

peserta

didik

terus-menerus

melakukan inovasi dan improvisasi demi
perbaikan selanjutnya

b.

Kegiatan pembiasaan secara tidak terprogram dapat
dilaksanakan sebagai berikut:


Rutin,

yaitu

pembiasaan

yang

dilakukan

terjadwal, seperti upacara bendera, senam,
shalat berjamaah, keberaturan, pemeliharaan


kebersihan dan kesehatan diri
Spontan, yaitu pembiasaan tidak terjadwal
dalam

kejadian

pembentukan

khususnya

perilaku

memberi

seperti
salam,

membuang sampah pada tempatnya, antre,


mengatasi silang pendapat (pertengkaran)
Keteladanan, yaitu pembiasaan dalam bentuk
perilaku sehari-hari seperti berpakaian rapih,
berbahasa yang baik, rajin membca, memuji
kebaikan dan atau keberhasilan orang lain,
datang tepat waktu

14. Metode Ibrah atau Mauidah
Menurut An-Nahlawi104 kedua kata tersebut memliki
perbedaan dari segi makna. Ibrah berarti suatu kondisi
psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari
sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan
nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun
kata mauidhah ialah nasehat yang lembut dan diterima
oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau
ancamannya.

15. Metode Targhib atau Tarhib (Janji dan Ancaman)

104

Heri Gunawan, op.cit. hal. 96

Targhib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan
akhirat yang disertai dengan bujukan. Tarhib ialah
ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib dan
tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah.
Akan tetapi, keduanya mempunyai titik tekan yang
berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang
diperintahkan Allah. Tarhib agar menjauhi perbuatan
jelek yang dilarang oleh Allah.

PENGANTAR KUESIONER
RESPONDEN MAHASISWA

Kepada Yth
Saudara/ saudari Responden
1. Terima kasih kepada saudara/ I yang telah besedia
menjadi responden
2. Kesediaan saudara/ I mengisi jawaban merupakan
kebaikan yang amat berharga demi suksesnya penelitian
ini
3. KerahasiaanResponden sangat dijaga dan hnya
diketahui oleh peneliti
Petunjuk pengisian

1. Baca dan jawablah dengan jujur
2. Berilah salah satu jawaban yang anda anggap paling
sesuai, dengan memilih salah satu jawaban ( Berlah
tanda CEKIS pada kolom yang disediakan )
3. Pilihan jawaban adalah :
A. Setuju
B. Tidak setuju
C. Ragu-ragu
Demikianlah permohonan ini, atas perhatian dan budi baik
saudara/i kami haturkan terima kasih.

Bandung, 14 April 2016
Hormat saya,

Zaenal Abidin, M.Ag.

KUESIONER PENELITIAN
RESPONDEN MAHASISWA
Variabel
Penelitian
Pembelajaran PAI

:

Pengembangan

Proses

1. Apakah anda setuju terhadap penyelenggaraan PAI di
Fakultas Teknik UNPAS sebanyak empat SKSa.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
2. Mata kuliah pendidikan agama Islam (PAI) di Fakultas
Teknik berjumlah empat SKS, dua SKS di Semester Ganjil
dan dua SKS di Semester Genap. Apakah sudah
memadai?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu

3. Untuk meningkatkan kualitas mahasiswa yang pengkuh
agamana, Apakah perlu materi PAI di ujikan pada sidang
sarjana?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
4. Dalam rangka menguatkan dan menambahkan wawasan
keislaman, mahasiswa di wajibkan mengikuti kegiatan
mentoring agama.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
5. Metode pembelajaran PAI yang disampaikan oleh para
dosen PAI masih bersifat tradisional, yaitu metode
ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
6. Apakah para dosen PAI perlu dalam menyampaikan
materinya menggunakan metode hafalan dan metode
cerita (metode kisah) tentang orang-orang shaleh
terdahulu?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
7. Dosen yang baik dan benar adalah mereka yang selalu
menggunakan metode keteladanan (Uswatun hasanah)?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
8. Metode pembiasaan melakukan amal shaleh yang
diterapkan para dosen PAI di kelas dan di luar kelas
sangatlah penting. Hal ini agar dapat di contoh oleh para
mahasiswanya?

a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Ragu-ragu

9. Selain metode ceramah dan tanya jawab, sebaiknya
dosen pun menggunakan metode bimbingan dan
konseling terhadap para mahasiswanya.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
10. Dalam rangka membentuk pribadi mahasiswa yang
unggul dan santun, sejatinya materi agama dapat di
kembangkan dari empat SKS menjadi enam SKS.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
11. Dalam rangka meningkatkan wawasan keislaman,
keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa, materi PAI
mutlak di sampaikan oleh dosen profesional sesuai
dengan bidang keilmuannya. Hal ini penting, agar tidak
terjadi kekeliruan dalam memahami agama.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
12. Metode demonstrasi yang dipergunakan para dosen PAI
di kelas sangatlah penting. Hal ini dapat diserap
langsung oleh mahasiswa dalam meningkatkan mutu
pembelajaran PAI.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
13. Materi pendidikan agama Islam (PAI) masih dipandang
sebelah mata oleh para mahasiswa, mereka lebih
memilih mata kuliah jurusan dari pada PAI ketika terjadi
bentrok.?

a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Ragu-ragu

14. Pendidikan nilai-nilai karakter sangatlah penting,
seperti sopan santun, berbicara yang baik, mandiri dan
peduli sesama.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
15. Pendidikan karakter yang di publikasikan UNPAS
dengan mengusung nilai-nilai kesundaan dan ke islaman
tidak akan berhasil manakala tidak dicontohkan oleh
para pemimpin di kampus ini.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
16. Dalam rangka membumikan pendidikan karakter
berbasis nilai-nilai islami bukan hanya kewajiban para
dosen PAI, akan tetapi semua dosen dari berbagai
jurusan dan disiplin ilmu lain harus terlibat di dalamnya.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
17. Motto Universitas Pasundan nyunda, nyantri, nyakola
dan nyantika nampaknya sulit diterapkan kepada para
mahasiswa, hal ini dikarenakan kurangnya keteladanan
dari para pendidik dan para tokoh Paguyuban
Pasundan.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
18. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islami akan
subur dan berkembang di tengah-tengah para peserta
didik, manakala didukung oleh semua pihak, terutama

pihak yayasan, Universitas, Dekanat, Prodi dan para
Dosen yang ada dilingkungan Fakultas Teknik.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
19. Tanpa pembelajaran materi PAI pun mahasiswa dijamin
menjadi pribadi-pribadi yang beriman, bertaqwa, dan
berbudi pekerti yang luhur.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
20. Metode pembelajaran PAI yang sangat dibutuhkan para
mahasiswa pada saat ini adalah metode ceramah, tanya
jawab, kuis, tugas, hapalan dan kisah/cerita para nabi
dan rasul?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
21. Metode pembelajaran nilai-nilai karakter Islami yang
sesuai dengan ketentuan dan perkembangan zaman
adalah: metode keteladanan (uswahtun hasanah),
pembiasaan nilai-nilai positif dari para dosen,
bimbingan dan konseling, metode demonstrasi dan
metode observasi berbasis kekeluargaan?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
22. Proses pendidikan dan pembelajaran yang hanya
menggunakan pendekatan kognitif dan kecerdasan
intelektual, tanpa di bangun atas dasar nilai-nilai
karakter budaya dan agama, maka akan mudah diterjang
badai sekularisasi dan globalisasi?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu

23. Motto UNPAS yang agung dan mulia, pengkuh agamana,
luhung elmuna, jembar budayana bukan hanya berlaku
bagi para mahasiswa, tetapi juga berlaku bagi seluruh
civitas akademika yang ada di Fakultas Teknik UNPAS.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
24. Sehubungan dengan moto diatas peroses pendidikan
dan pembelajaran tidak hanya dibangun didalam kelas
semta, tetapi juga harus ditopang dengan kegiatankegiatan lain yang sepintas seperti, kegiatan mentoring,
kegiatan ta limdiskusi dan seminar keagamaan, dan
banding ke pesantren-pesantren.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
25. Proses pendidikan karakter berbasis niai-nilai Islami di
Fakultas Teknik dapat tercapai manakala semua dosen
terlibat, misalnya dalam menyampaikan materi ajar dari
berbagai disiplin ilmu harus memperhatikan nilai-nilai
yang sudah disepakati bersama, yaitu: nyunda, nyantri,
dan nyakola harus mejadi satu kesatuan yang utuh, dan
tidak terpisahkan.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
26. Agar visi misi Fakultas Teknik UNPAS tercapai, maka
setiap dosen harus komitmen dan membiasakan hal-hal
yang diajarkan agama. Misalnya, sebelum belajar
berdo a membaca bamdallah) selesai belajar membaca

hsmdallah dan waktu shalat harus jeda dulu bersamasama pergi ke masjid.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
27. Setiap mahasiswa muslim (beragama Islam) harus di uji
tentang materi agama-nya sebelum meeka sedinag
sarjana, karena sudah jelas payung hukumnya yaitu
mengusung nilai-nilai budaya sunda dan keislaman.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
28. Apakah dosen PAI yang ada di Fkultas Teknik sudah
profesiaonal dan layak menjadi panutan.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
29. Apakah proses pembelajaran PAI yang selama ini
disampaikan di kelas sudah mencakupi atau harus
ditambah dengan mentoring dan bimbingan konseling.
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
30. Apakah proses pembelajaran PAI dengan metode
mentoring cukup disampaikan oleh anggota DKM?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
31. Apakah setiap dosen PAI wajib menyampaikan materi
dalam pembelajaran mentoring.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
32. Apakah pembelajaran mentoring selama ini sudah
berjalan efektif dan dapat dirasakan manfaatnya.?

a. Setuju

b. Tidak setuju

c. Ragu-ragu

33. Apakah materi yang disampaikan dalam mentoring
harus sesuai dengan materi yang disampaikan dosen di
kelas.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
34. Apakah anggota DKM sudah layak sebagai pemberi
materi dalam pembelajaran mentoring.?
a Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu
35. Apakah dosen PAI yang tidak mau memberi materi
dalam mentoring perlu dipertahankan.?
a. Setuju
b. Tidak setuju
c. Ragu-ragu

KUESIONER PENTINGNYA METODE DALAM
PEMBELAJARAN PAI BAGI PARA SISWA

Pentingnya Pengembangan Metode Dalam Pembelajaran
PAI
1. Metode ceramah, Metode Tanya jawab dan Metode
diskusi
a. = 88,8 %
b. =5,6 %
c. =5,6 %
2. Metode Hafalan dan metode cerita/ kisah
a. = 70,7 %
b. = 7,9 %

c. = 22,4 %
3. Metode keteladanan/ Uswah Hasanah
a. = 94,3 %
b. = 3,4 %
c. = 2,3 %
4. Metode pembinaan Amal Shaleh
a. = 96,6 %
b. = 1,1 %
c. = 2,3 %
5. Metode Bimbingan dan Konseling
a. = 26,4 %
b. = 7,9 %
c. = 15,7 %
6. Metode Demonstrasi
a. = 82, %
b. = 4,6 %
c. = 13,4 %
7. Metode Memilih PAI Ketika Bentrok
a. = 34,8 %
b. = 33,7 %
c. = 31,5 %
8. Metode Kuis, Tugas,dan Metode Hafalan

a. = 61,8 %
b. = 14,6 %
c. = 23,6 %
9. Metode Observasi Berbasis Kekeluargaan
a. = 88,8 %
b. = 6,6 %
c. = 4,6 %
10. Metode Mentoring dalam Pembelajaran PAI
a. = 47 %
b. = 28 %
c. = 25 %
11. Dosen Wajib Menggunakan Metode Mentoring
a. = 66,1 %
b. = 44,3 %
c. = 19,1 %
12. Manfa at Metode Mentoring
a. = 60,7 %
b. = 8,9 %
c. = 30,4 %
13. Materi Mentoring Harus Sama dengan Materi di Kelas
a. = 38,2 %
b. = 40,4 %

c. = 21,4 %

Pentingnya Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai
Karakter Islami
1. PAI dan Sidang Sarjana
a. = 32,6 %
b. = 27 %
c. = 40,4 %
2. Wajib Mengikuti Mentoring PAI
a. = 94,3 %
b. = 1,1 %
c. = 4,6 %
3. Pendidikan PAI 4 SKS
a. = 41,6 %
b. = 32, 6 %
c. = 25, 8 %
4. Pendidikan PAI di sampaikan oleh Dosen Profesional
a. = 94,3 %
b. = 3,4 %
c. = 2,3 %
5. Penerapan Pendidikan Karakter ( sopan santun, peduli
sesame, mandiri )

a. = 98,9 %
b. = 1,1 %
c. = 6. Pendidikan Karakter Harus dicontohkan oleh para
Pemimpin Akademik
a. = 86,5 %
b. = 5,6 %
c. = 5,6 %
7. Semua Dosen di Fakultas Wajib Memperaktekan
Pendidikan Karakter
a. = 88,3 %
b. = 5,6 %
c. = 6,1 %
8. Nyantri, nyunda, nyakola Sulit diterapkan apabila tidak
ada contoh dari para pemimpin
a. = 60,7 %
b. = 11,2 %
c. = 28,1 %
9. Tanpa Pendidikan PAI Mahasiswa dapat menjadi pribadi
yang Beriman dan Bertaqwa
a. = 16,8 %
b. = 41,6 %

c. = 41,6 %
10. Tanpa Pendidikan Karakter berbasis Agama dan budaya
maka akan diterjang budaya sekularis
a. = 71,9 %
b. = 13,4 %
c. = 14,7 %
11. Motto Unpas bukan hanya berlaku untuk Mahasiswa
tetapi berlaku seluruh sifitas akademik Fakultas Teknik
a. = 95,5 %
b. = 1,1 %
c. = 3,4 %
12. Pendidika Karakter lewat mentoring, seminar study
banding di pesantren-pesantren
a. = 77,5 %
b. = 9 %
c. = 13,5 %
13. Semua Dosen harus terlibat dalam Pendidikan Karakter
a. = 83,1 %
b. = 4,5 %
c. = 12,4 %
14. Apakah Dosen PAI bnayak menjadi panutan
a. = 60,7 %

b. = 6,7 %
c. = 32,6 %
15. Dosen PAI yang tidak mau memberikan materi
mentoring perlu diperhatikan
a. = 16,9 %
b. = 56,1 %
c. = 38 %
16. Penyelenggaraan PAI di Fakultas Teknik
a. = 71,9 %
b. = 16,9 %
c. = 11,2 %
17. Matakuliah Kuliah PAI 2 SKS semester ganjil 2 SKS

semester genap sudah memadai
a. = 71,7 %
b. = 16,9 %
c. = 11,4 %
18. Setiap Dosen harus membiasakan berdo a sebelum
belajar
a. = 80,4 %
b. = 16,2 %
c. = 3,4 %
19. Setiap mahasiswa wajib diujikan agama sebelum sidang
sarjana
a. = 57,5 %
b. = 16,6 %
c. = 25,9 %

20. Materi Pendidikan PAI harus ditambah dengan materi

Mentoring dan bimbingan konseling
a. = 55 %
b. = 19,1 %
c. = 25,9 %
21. Dosen PAI dan DKM banyak memberikan materi dalam
Mentoring
a. = 61,7 %
b. = 12,3 %
c. = 26 %

Metode ceramah, Metode Tanya jawab
dan Metode diskusi
100.00%

88.80%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%

20.00%

5.60%

5.60%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%

Setuju

Metode Hafalan dan metode cerita/
kisah
80.00%

70.70%

60.00%
40.00%
22.40%
20.00%

Persentase

7.90%

0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Metode keteladanan/ Uswah Hasanah
100.00%

94.30%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%
20.00%

3.40%

2.30%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Metode pembinaan Amal Shaleh
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

96.60%

Persentase

Setuju

1.10%

2.30%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Metode Bimbingan dan Konseling
30.00%

26.40%

25.00%
20.00%

15.70%

15.00%

Persentase

7.90%

10.00%
5.00%
0.00%

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Metode Demonstrasi
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

82.00%

Persentase
13.40%
4.60%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Metode Memilih PAI Ketika Bentrok
36.00%
35.00%

34.80%

33.70%

34.00%
33.00%

31.50%

32.00%
31.00%

30.00%
29.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Persentase

Metode Kuis, Tugas,dan Metode
Hafalan
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

61.80%

23.60%

Persentase

14.60%

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Metode Observasi Berbasis
Kekeluargaan
100.00%

88.80%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%

20.00%

6.60%

4.60%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%

Setuju

Metode Mentoring dalam
Pembelajaran PAI
50.00%

47.10%

40.00%
27.00%

30.00%

25.00%
Persentase

20.00%
10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Dosen Wajib Menggunakan Metode
Mentoring
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

66.10%

44.30%

19.10%

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Persentase

Manfa’at Metode Mentoring
70.00%

60.70%

60.00%
50.00%

40.00%

30.40%

30.00%

Persentase

20.00%
8.90%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Materi Mentoring Harus Sama dengan
Materi di Kelas
50.00%
40.00%

38.20%

40.40%

30.00%

21.40%
Persentase

20.00%
10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

PAI dan Sidang Sarjana
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

40.40%
32.60%
27.00%
Persentase

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Wajib Mengikuti Mentoring PAI
100.00%

94.30%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%

20.00%
1.10%

4.60%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Pendidikan PAI 4 SKS
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

41.10%
32.60%
25.80%
Persentase

Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Pendidikan PAI di sampaikan oleh
Dosen Profesional
100.00%

94.30%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%
20.00%

3.40%

2.30%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Penerapan Pendidikan Karakter
( sopan santun, peduli sesama, mandiri
)
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

98.90%

Persentase

Setuju

1.10%

0.00%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Pendidikan Karakter Harus
dicontohkan oleh para Pemimpin
Akademik
100.00%

86.50%

50.00%
5.60%

5.60%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Persentase

Semua Dosen di Fakultas Wajib
Memperaktekan Pendidikan Karakter
100.00%

88.80%

80.00%
60.00%
40.00%

28.10%

20.00%

Persentase

5.60%

0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Nyantri, nyunda, nyakola Sulit
diterapkan apabila tidak ada contoh
dari pemimpin
80.00%
60.70%

60.00%
40.00%

28.10%
11.20%

20.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Persentase

Tanpa Pendidikan PAI Mahasiswa dapat
menjadi pribadi yang Beriman dan
Bertaqwa
50.00%

41.60%

41.60%

40.00%
30.00%
16.80%

20.00%

Persentase

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Tanpa Pendidikan Karakter berbasis Agama
dan budaya maka akan ditunjang budaya
selularis
80.00%

71.90%

60.00%
40.00%

Persentase

20.00%

13.40%

14.70%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Motto Unpas bukan hanya berlaku untuk
Mahasiswa tetapi berlaku seluruh sifitas
akademik Fakultas Teknik
120.00%
100.00%

95.50%

80.00%
60.00%

Persentase

40.00%
20.00%

1.10%

3.40%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Jawaban

Pendidika Karakter lewat mentoring,
seminar study banding di pesantrenpesantren
120.00%
100.00%

97.50%

80.00%
60.00%

Persentase

40.00%
20.00%

9.00%

13.50%

Tidak Setuju

Ragu-ragu

0.00%
Setuju

Semua Dosen harus terlibat dalam
Pendidikan Karakter
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

83.10%

Persentase
12.40%
4.50%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Apakah Dosen PAI banyak menjadi panutan
80.00%
70.00%

72.60%
60.70%

60.00%

50.00%
40.00%

Persentase

30.00%

20.00%
6.70%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Dosen PAI yang tidak mau memverikan
materi mentoring perlu diperhatikan
56.10%

60.00%
50.00%

38.00%

40.00%
30.00%
20.00%

Persentase

16.90%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Penyelenggaraan PAI di Fakultas
Teknik
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

71.90%

Persentase

16.90%

Setuju

Tidak Setuju

11.20%

Ragu-ragu

Matakuliah Kuliah PAI 2 SKS semester
ganjil 2 SKS semester genap sudah
memadai
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

29.70%

16.90%
11.20%

Setuju

Tidak Setuju

Persentase

Ragu-ragu

Setiap Dosen harus membiasakan berdo’a
sebelum belajar
100.00%

94.40%

80.00%
60.00%
Persentase

40.00%
21.20%
20.00%
3.40%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Setap mahasiswa wajib diujikan
agama sebelum sidang sarjana
50.00%
40.50%
40.00%

25.90%

30.00%

Persentase

16.60%

20.00%
10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Materi Pendidikan PAI harus ditambah
dengan materi Mentoring dan bimbingan
konseling
60.00%

55.00%

50.00%
40.00%
25.00%

30.00%

19.10%

20.00%
10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

Persentase

Dosen PAI dan DKM banyak memberikan
materi dalam Mentoring
60.00%

51.70%

50.00%
40.00%
30.00%

Persentase

20.00%

12.30%

16.00%

10.00%
0.00%
Setuju

Tidak Setuju

Ragu-ragu

METODE CERAMAH

METODE PEMBIASAAN

METODE DISKUSI

METODE KUIS

METODE PENUGASAN

METODE BIMBINGAN

METODE KISAH/CERITA

METODE PEMBICARAAN

METODE KETELADANAN

METODE KEMANDIRIAN

KAJIAN PUSTAKA
Pendidikan Agama Islam di perguruan Tinggi di
perguruan Tinggi

Umum (PTU) sangatlah penting, karena

sesuai dengan tujuan dengan pendidikan nasional, pendidikan
agama Islam memegang peranan penting, dan masuk kedalam
kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua siswa dari
tingkat dasar sampai Perguruan tinggi.
Di sisi lain, sudah banyak penelitian yang di lakukan oleh
para peneliti terdahulu,yaitu berhubungan dengan berbagai
masalah yang ada masing-masing Perguruan Tingi Umum
(PTU). Misalnya: penelitian yang dilakukan oleh sdr.Drs.H
Kurwali Sobandi,M.M.Penelitian yang dia lakukan adalah di IKIP
Bandung Tahun 1966-1999dengan judul disertasi adalah:
PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN

AGAMA

ISLAM

DI

PERGURUAN T)NGG) UMUM (Studi kasus di IKIP Bandung).

Penelitian ini menganalisis laju perkembangan, penyimpangan,
telaah sifat, lihat mempelajari masa lampau dengan membuat
diagnosis dan mencari faktor penyebab dan memprediksi masa
depannya. Kemudian Entin Suryatin dengan judul disertasinya
adalah:

MANAJEMEN KUR)KULUM PEND)D)KAN T)NGG)

DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN (Studi kasus di

Institut Teknologi Bandung dan Universitas Komputer
Indonesia). Penelitian Sdr.Entin lebih menitikberatkan kepada
masalah manajemen pendidikan ITB dan Universitas Komputer
Indonesia dalam meningkatkan mutu Lulusan. Sedangkan
penelitian yang akan penulis lakukan di Fakultas Teknik Unpas
adalah ingin mengetahui sejauh mana penyelenggaraan
pendidikan Islam di Fakultas Teknik, terutama tujuaanya,
program, proses pendidikannya, dan cara evaluasi yang
dilakukan Fakultas tersebut.
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