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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Pendidikan Karakter 

1. Definisi Konsep 

Konsep adalah sekelompok objek atau peristiwa atau simbol yang memiliki 

karakteristik umum yang sama dan diidentifikasi dengan nama yang sama, 

misalnya konsep tentang manusia, hari akhir, surga dan neraka. Materi konsep 

berupa pengertian, definisi, hakikat inti isi (Majid, 2012: 46). 

Konsep secara harfiah sama dengan “pengertian”, “hasil tangkapan” 

pikiran terhadap sesuatu atau gejala tertentu. Konsep kadang-kadang disebut ide 

umum atau gagasan atau fikiran tentang sesuatu secara umum, sehingga dapat 

dibedakan cirinya dari yang lain (Zed, 2015: 19). 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan pengertian konsep sebagai 

suatu gagasan atau fikiran yang mewakili sekelompok objek atau simbol yang 

memiliki karakteristik sama. 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan diartikan sebagai suatu proses dimana pendidikan merupakan 

usaha dari manusia dewasa yang telah sadar akan kemanusiannya dalam 

membimbing, melatih, mengajar dan menanamkan nilai-nilai serta dasar-dasar 

pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya menjadi manusia yang 

sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai 

dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kemanusiannya (Wahyudhiana, 2012: 5). 
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Di dalam Ensiklopedi Pendidikan sebagaimana dikutip oleh (Tobroni, 

2015: 19) juga menjelaskan bahwa pendidikan berarti semua perbuatan dan usaha 

dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, 

kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha 

menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun 

rohaniah. 

Sedangkan Ahmad D. Marimba sebagaimana dikutip oleh (Kurniawan, 

2016: 26) merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani maupun ruhani, 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pengertian ini sangat sederhana 

meskipun secara substansi telah mencerminkan pemahaman tentang proses 

pendidikan. Menurut pengertian ini, pendidikan hanya terbatas pada 

pengembangan pribadi anak didik oleh pendidik. 

Dari beberapa pengertian tentang pendidikan tersebut, penulis mencoba 

untuk menyimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk memberdayakan semua 

potensi peserta didik baik jasmani maupun rohani agar dapat menjadi manusia 

yang baik. 

Sedangkan istilah karakter (Majid & Andriyani 2013: 11) mendevinisikan 

karakter secara etimologis berasal dari bahasa latin kharakter atau bahasa Yunani 

Khasrassein yang berarti memberi tanda (to mark), atau bahasa Perancis carakter, 

yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Sedangkan dalam bahasa 
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Indonesia, Pusat Bahasa Depdiknas mengartikan “ karakter” sebagai , tabiat, sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, yang membedakan seseorang dengan yang 

lain. Arti karakter secara kebahasan lain adalah huruf, angka, ruang atau simbol 

khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. Artinya, orang 

yang berkarakter adalah orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, 

atau berwatak tetentu, dan watak tersebut yang membedakan dirinya dengan orang 

lain (Suyadi, 2013: 5). 

Secara terminologis, para ahli juga banyak mendefinisikan pengertian 

karakter dengan pandangan yang berbeda-beda. 

Menurut Endang Sumantri (Syarbini, 2014: 9) menyatakan pengertian 

karakter sebagai suatu kualitas positif  yang dimiliki seseorang, sehingga 

membuatnya menarik dan atraktif; seseorang yang unusual atau memiliki 

kepribadian eksentrik. 

Hermawan Kertajaya (Majid & Andriyani, 2013: 11) mendefinisikan 

karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas 

tersebut adalah “asli” dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut 

dan merupakan „mesin‟ pendorong bagaimana orang bertindak, bersikap, berujar, 

dan merespon sesuatu. 

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Griek yang dikutip (Zubaedi, 

2011: 9), merumuskan definisi karakter sebagai paduan dari segala tabiat manusia 

yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang 

yang satu dengan yang lain. Batasan ini menunjukkan bahwa karakter sebagai 

identitas yang dimiliki seseorang atau sesuatu itu berbeda dari yang lain. 
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Karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), 

motivasi (motivation), dan keterampilan (skills). Karakter menurut Zubaedi 

meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas 

intelektual seperti kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan bertanggung 

jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, 

kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang 

berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk 

berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya (Zubaedi: 2011: 9). 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Individu yang 

berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang 

terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara 

dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan 

kesadaran, emosi, dan perasaannya. 

Karakter seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang 

diambil dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang 

lain. Karakter ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang 

dan sering orang yang bersangkutan tidak menyadari karakternya. Orang lain 

biasanya lebih mudah untuk menilai karakter seseorang (Kurniawan, 2016: 29). 

Koesoema yang dikutip oleh (Suyadi, 2013: 6) mengindikasikan bahwa 

karakter identik dengan kepribadian atau dalam Islam disebut akhlak. Dengan 
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demikian, kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat. Karakter atau 

akhlak merupakan ciri khas seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 

yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan 

sejak lahir. 

Sehingga dapat diperoleh penjelasan singkat mengenai karakter sebagai 

berikut: PIKIRAN => KEINGINAN => PERBUATAN => KEBIASAAN => 

KARAKTER. Salah satu cara untuk membangun karakter adalah melalui 

pendidikan. Pendidikan yang ada, baik itu pendidikan di keluarga, masyarakat, 

atau pendidikan formal di sekolah harus menanamkan nilai-nilai untuk pendidikan 

karakter. 

Istilah pendidikan karakter mulai dikenal sejak tahun 1900-an. Thomas 

Lickona disebut-sebut sebagai pengusungnya, terutama ketika menulis buku 

berjudul The Return of Character Education, kemudian disusul buku berikutnya, 

yakni Educating for Character. How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility (Suyadi, 2013: 6). 

Lickona mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-

sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertidak dengan 

landasan inti nilai-nilai etis. Secara sederhana Lickona mendefinisikan pendidikan 

karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki karakter 

para siswa. (Muchlas & Hariyanto, 2012: 44) sedangkan menurut Ratna 

Megawangi mengartikan pendidikan karakter sebagai, “sebuah usaha untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 
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memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya” (Kesuma dkk, 2011: 

5). 

David Elkind & Freddy Sweet, Ph.D menjelaskan pengertian pendidikan 

karakter sebagai berikut: 

“Character education is the deliberate effort to help people understand, 

care about, and act uppon core ethical values, and act uppon core ethical values, 

When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that 

we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, 

and then do what they belive to right, even in the face of pressure from without and 

temtation from within” . 

Pengertian pendidikan karakter menurut David Elkind & Freddy Sweet 

dapat diterjemahkan sebagai berikut: 

“Pendidikan karakter adalah upaya sengaja untuk, membantu orang, 

memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai inti, dan bertindak 

berdasarkan nilai-nilai inti. Ketika kita berfikir tentang jenis karakter yang kita 

inginkan untuk anak-anak kita, jelas bahwa kita ingin mereka dapat menilai apa 

yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa 

yang mereka yakini sebagai benar, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar 

dan godaan dari dalam” (Suparlan, 2012: 84-85). 

Menurut Lickona, Pendidikan karakter mencakup tiga unsur pokok, yaitu 

mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan, (desiring the good), 

dan melakukan kebaikan (doing the good). Senada dengan Lickona, Frye 

mendefinisikan pendidikan karakter sebagai, “A national movement creating 
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schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modeling and 

teaching good character trough an 

emphasis on universal values that we all share”. Dengan demikian, pendidikan 

karakter dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui 

kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan 

sehari-hari (Suyadi, 2013: 6). 

Zubaedi menyatakan pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti 

plus, yang intinya merupakan program pengejaran yang bertujuan 

mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati nilai-nilai 

dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui 

kejujuran, dapat dipercaya, disiplin dan kerja sama yang menekankan ranah afektif 

(perasaan/sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berpikir rasional), dan ranah 

skill (keterampilan, terampil mengolah data, mengemukakan pendapat, dan kerja 

sama) (Zubaedi, 2011: 25). 

Budi pekerti adalah watak atau tabiat khusus seseorang untuk berbuat 

sopan danmenghargai pihak lain yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya. 

Sementara watak merupakan keseluruhan dorongan, sikap, keputusan, kebiasaan, 

dan nilai moral seseorang yang baik. Budi pekerti juga mengandung watak moral 

yangbaku dan melibatkan keputusan berdasarekan nilai-nilai hidup. Watak 

seseorang dapat dilihat pada perilakunya yang diatur oleh usaha dan kehendak 

berdasarkan hati nurani sebagai pengendali bagi penyesuaian diri dalam hidup 

bermasyarakat. 
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Dari penjelasan para ahli di atas maka dapat disimpulkan pengertian 

pendidikan karakter sebagai upaya penanaman nilai-nilai kebaikan yang berguna 

bagi kehidupannya sebagai upaya melahirkan manusia dengan pribadi yang luhur. 

3. Konsep Pendidikan Karakter 

Konsep pendidikan karakter merupakan suatu konsep pendidikan yang 

berbasis pada nilai-nilai karakter, yakni pendidikan yang mengacu pada 

internalisasi nilai-nilai luhur. 

Nilai-nilai yang perlu diinternalisasi merupakan nilai-nilai yang memiliki 

dimensi kemanusiaan dan keakhiratan, sehingga nilai-nilai tersebut akan 

diterjemahkan dalam bentuk perilaku, sikap dan perbuatan (Gunawan & Hasan, 

2015: 95). 

Menurut Kementrian Pendidikan Nasional, nilai-nilai karakter bangsa yang 

bisa diinternalisasikan terdiri atas sebagai berikut:  

a. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain 

b. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan 

c. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya 

d. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan 
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e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya 

f. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 

g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang 

laindalam menyelesaikan tugas-tugas 

h. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain 

i. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar 

j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya 

k. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya ekonomi, dan politik bangsa 

l. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untukk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain 

m. Bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain 
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n. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya 

o. Gemar membaca, yaitu kebiasaan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan manfaat bagi dirinya 

p. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi 

q. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

r. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, karakter dimulai dalam sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Salahudin, 2013: 54-56). 

4. Urgensi Pendidikan Karakter 

Pembangunan karakter perlu diupayakan oleh setiap manusia. Senada 

dengan hal tersebut, Ellen G. White dalam kutipan (Kurniawan, 2016: 31) 

mengemukakan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang 

pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa 

dari sistem pendidikan yang benar. Pendidikan keluarga maupun pendidikan dalam 

sekolah, orangtua, dan guru tetap sadar bahwa pembangunan tabiat yang agung 

adalah tugas mereka. 
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Karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Karakter 

adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia tanpa 

karakter adalah manusia yang sudah “membinatang” (Kurniawan, 2016: 9) 

Penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan 

untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di negara kita. Diakui atau tidak 

saat ini terjadi krisis yang nyata dan menghawatirkan dalam masyarakat dengan 

melibatkan milik kita yang peling berharga, yaitu anak-anak. krisis itu atara lain 

berupa meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak 

dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, 

dan penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, perkosaan, perampasan dan 

perusakan milik orang lain yang sudah menjadi masalah sosial (Zubaedi, 2011: 1-

2). Karena fenomena kerusakan moral/akhlak yang menimpa masyarakat 

tersebutlah yang akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia menerapkan 

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (KN-PKB) (Syarbini, 2014: 2). 

Thomas Lickona melalui “The Return of Character Education” dan disusul 

dengan “Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Ressponsibility” mencoba untuk memberikan pencerahan bagi dunia pendidikan 

Barat khususnya tentang urgensi internalisasi nilai (karakter). Sejak era tersebut, 

pendidikan karakter menjadi trendmerk pendidikan di dunia hingga era sekarang 

(Gunawan & Hasan, 2015: xiv). 

Pendidikan karakter ini sebenarnya membawa tujuan yang kurang lebih 

sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Apalagi jika dibandingkan 

dengan tujuan pendidikan Islam, dimana tujuan umum pendidikan menurut 
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Muhammad Quthb adalah membentuk manusia yang bertakwa yaitu manusia yang 

beribadah kepada Allah (QS. Al-Dzariyat: 56), manusia yang menuruti ajaran 

Allah (QS. Al-Baqarah: 38), atau manusia yang memenuhi syarat menjadi khalifah 

Allah (QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Al-Isra‟: 70) yang apabila disimpulkan adalah 

manusia yang abdullah dan khalifah. 

Dikerenakan demikian urgennya pendidikan karakter terhadap bangunan 

kepribadian peserta didik banyak para praktisi yang berpendapat untuk melegal-

formalkan eksistensinya di lingkungan lembaga pendidikan-baca di sekolah, 

madrasah, maupun perguruan tinggi. Dimana pendidikan karakter diyakini mampu 

untuk mewujudkan dan mendukung keunggulan akademik maupun pengertian dan 

tanggung jawab bagi pilihan sosial dan personal yang bermanfaat untuk peserta 

didik, lembaga pendidikan dan masyarakat (Gunawan & Hasan, 2015: xv-xvi). 

5. Nilai-Nilai Karakter 

Menurut Ricard Eyre & Linda (Majid & Andriyani, 2013: 42) nilai yang 

benar dan di terima secara universal adalah nilai yang menghasilkan perilaku dan 

perilaku itu 

berdampak positif baik bagi yang menjalankan maupun orang lain. Inilah prinsisp 

yang memungkinkan tercapainya ketentraman atau tercegahnya kerugian atau 

kesusahan. Ini sesuatu yang membuat orang lain senang atau tercegahnya orang 

lain sakit hati. 

Dalam reverensi Islam, nilai yang sangat terkenal dan melekat yang 

mencerminkan akhlak/perilaku yang luar biasa tercermin pada Nabi Muhammad 

SAW, 
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yaitu: (1) sidik, (2) amanah, (3) fatonah, (4) tablig. Tentu dipahami bahwa empat 

nilai ini merupakan esensi, bukan seluruhnya. Kerena Nabi Muhhammad SAW 

juga terkenal juga terkenal dengan karakter kesabarannya, ketangguhannya, dan 

berbagai karakter lain. (Kesuma dkk, 2013: 11) 

Zayadi (Majid & Andriyani, 2013: 92-98) mengemukakan sumber nilai 

yang berlaku dalam pranata kehidupan manusia dapat digolongkan menjadi dua 

macam yakni nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Penanaman nilai-nilai ilahiyyah 

sebagai dimensi pertama hidup dimulai dengan pelaksanaan kewajiban formal 

agama berupa ibadat-ibadat. Dan pelaksanaannya itu harus disertai dengan 

penghayatan yang sedalam-dalamnya akan makna-makna ibadat tersebut, sehingga 

ibadat-ibadat itu tidak dikerjakan seemata-mata sebagai ritual formal belaka, 

melainkan dengan keinsyafan yang mendalam akan fungsi edukatifnya bagi kita. 

Di antara nilai-nilai itu yang sangat mendasar yaitu: 

a. Iman, yaitu sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Allah. Jadi tidak 

cukup kita hanya percaya adanya Allah, melainkan harus mengingat menjadi 

sikkap mempercayai kepada adanya Tuhan dan menaruh kepercayaan kepada-

Nya. 

b. Islam, sebagai kelanjutan iman, maka sikap pasrah kepada-Nya, dengan 

meyakini bahwa apapun yang datang dari Tuhan tentu mengandung hikmah 

kebaikan, yang tidak mungkin diketahui seluruh wujudnya oleh kita yang 

dhaif. 

c. Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir 

atau berada bersama kita dimanapun kita berada. 
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d. Taqwa, yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita, 

kemudian kita berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai Allah, dengan 

menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhai-Nya. 

e. Ikhlas, sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan, semata-mata demi 

memperoleh ridha attau perkenan Allah, dan bebas dari pemrih lahir dan batin, 

tertutup maupun terbuka. 

f. Tawakkal (dalam ejaan yang lebih tepat, tawakkul), yaitu sikap senantiasa 

bersandar kepada Allah, dengan penuh harapan (roja) kepada-Nya. 

g. Syukur, yaitu sikap penuh terimakasih dan penghhargaan, dalam hal ini atas 

segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang banyaknya, yang dianugrahkan 

Allah kepada kita. 

h. Shabar, yaitu sikap tabah menghadapi segala kepahitan hidup, besar dan kecil, 

lahir dan batin, fisiologis maupun psikologis, karena keyakinan yang tak 

tergoyahkan bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada-

Nya 

Menurut Megawangi (Mulyasa, 2014: 5), pencetus pendidikan karakter di 

Indonesia telah menyusun 9 pilar karakter mulia yang selayaknya dijadikan acuan 

dalam pendidikan karakter, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Cinta Allah dan kebenaran 

2. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri 

3. Amanah 

4. Hormat dan santun 
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5. Kasih sayang, peduli, dan kerja sama 

6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah 

7. Adil dan berjiwa kepemimpinan 

8. Baik dan rendah hati 

9. Toleran dan cinta damai 

Berbeda dengan Megawangi Sanford N. Mc Donnell (Suparlan, 2012: 24) 

menjelaskan 10 kebajikan utama (cardinal Virtues) atau dikenal dengan nilai-nilai 

karakter (character values) menurut orang yunani sebagai berikut: 

Pertama, orang Yunani percaya bahwa kebijaksanaan (wisdom) merupakan 

ibu dari semua kebajikan yang harus dimiliki oleh semua orang. Orang Yunani 

menyebut kebijaksanaan sebagai satu bentuk periaku “kehati-hatian” (prudence) 

ketika kitta akan mengambil keputusan. 

Kedua, orang Yunani juga percaya bahwa keadilan (justice) merupakan 

kebajikan yang diperlukan untuk dapat menghormati hak semua orang, termasuk 

hak dan harga diri kita sendiri, penghargaan terhadap hak dan martabat bagi kita 

sendiri. 

Ketiga, adalah ketabahan (fortitude). Kebajikan ini, pada umumnya telah 

banyak kita lupakan. Padahal, ketabahan adalah ketangguhan batin yang 

memungkinkan kita dapat mengatasi masalah yang kita hadapi, menahan diri dari 

kesulitan, ketidaknyamanan, bahkan juga dari kemungkinan kegagalan atau 

kekalahan yang kita alami. Ketabahan ini erat kaitannya dengan kesabaran dalam 

menghadapi semua masalah dalam kehidupan. 
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Keempat, adalah pengendalian diri (self-control). Kontrol diri sering kita 

buat akronim “kodir” adalah kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri. Hal ini 

memungkinkan kita dapat mengendalikan amarah, mengatur nafsu bahkan nafsu 

seksual, menahan godaan, dan menunda kepuasan untuk mencapai tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi. 

Kelima, adalah kasih (love). Kasih adalah kerelaan hati untuk berkorban 

demi orang lain. Unsur-unsur penting dalam kebajikan kasih ini antara lain adalah 

empati, belas kasih, kebaikan, kemurahan hati, layanan, kepatuhan atau loyalitas, 

petriotisme, dan kepemaafan, yang semuanya menjadi keutamaan dari kasih atau 

cinta. 

Keenam, adalah sikap positif (positive attitude). Jika kita memiliki sikap 

negatif dalam kehidupan ini, maka kita seperti memiliki beban yang berat bagi diri 

dan orang lain. 

Unsur yang ketujuh adalah kerja keras (hard work). Kerja keras merupakan 

unsur karakter utama yang dapat digantikan dengan unsur lain. Tidak ada orang 

yang berhasil dalam kehiidupan ini tanpa kerja keras, karena tidak ada 

keberhasilan yang tiba-tiba turun dari langit 

Unsur yang kedelapan adalah integritas (integrity). Integritas adalah teguh 

dalam mengikuti prinsip moral yang dipegangnya, menjaga kata yang sama 

dengan perbuatan, dan teguh dalam pendirian yang dipercayai, dan mengatakan 

kebenaran kepada orang lain. 

Unsur yang kesembilan adalah syukur (gratitude). Rasa syukur sering 

digambarkan sebagai rahasia hidup bahagia. Rasa syukur adalah berhenti 
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mengeluh tentang semua kelemahan, kekurangan, dan mulai berterimakasih 

terhadapsemua apa yang telah kita miliki selama ini. 

Kesepuluh, adalah kerendahan hati (humanity). Unsur karakter kerendahan 

hati dapat dianggap sebagai kesepuluh unsur karakter utama tersebut. Rendah hati 

tidak sama dengan rendah diri. Kerendahan hati diperlukan untuk memperoleh 

kebajikan yang lain karena telah membuat kita sadar akan ketidaksempurnaan kita 

dalam upaya untuk menjadi yang terbaik. 

Sedangkan menurut Kementrian Pendidikan Nasional, nilai karakter bangsa 

terdiri atas sebagai berikut: 

a. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain 

b. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan 

c. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya 

d. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan 

e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya 

f. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 
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g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang 

laindalam menyelesaikan tugas-tugas 

h. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain 

i. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar 

j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya 

k. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya ekonomi, dan politik bangsa 

l. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untukk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain 

m. Bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain 

n. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya 

o. Gemar membaca, yaitu kebiasaan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan manfaat bagi dirinya 
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p. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi 

q. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

r. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, karakter dimulai dalam sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Salahudin, 2013: 54-56). 

 

B. Kisah Dalam Al-Qur’an 

1. Kisah-kisah dalam Al-Quran 

Menurut bahasa kata Qashash jamak dari Qishah, artinya kisah, cerita, 

berita atau keadaan. Sedangkan menurut istilah Qashashul Quran ialah kisah-kisah 

dalam al-Quran tentang para Nabi dan Rasul mereka, serta peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang (Syadali & 

Rofi‟i, 1997: 27). 

2. Kisah Al-Qur’an Kisah Terbaik 

Apa yang dikisahkan Allah kepada kita merupakan kisah yang terbaik. 

Allah berfirman : 

    

“Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik”. (QS. Yusuf: 3). 
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Artinya semua kisah yang ada dalam Al-Quran adalah kisah yang terbaik. Kalimat 

“ahsanal qashash” (sebaik-baik kisah), dalam tata bahasa Arab ada yang 

mengatakan sebagai mashdar, ada juga yang mengatakan sebagai maf‟ul bih 

(objek) (Zaidan, 2001: 1-2). 

Jika merujuk pada pendapat pertama kedudukannya sebagai mashdar maka 

akan bermakna, “Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah”, seperti halnya 

ungkapan, “Saya berbicara kepadamu dengan sebaik-baik pembicaraan”, atau 

“Kami terangkan kepadamu dengan sebaik-baik keterangan”. Sedangkan jika 

merujuk kepada pendapat kedua kedudukannya sebagai maf‟ul bih maka akan 

bermakna, “ Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik apa yang dikisahkan”, yakni 

sebaik-baik kabar yang diceritakan. Dan dalil yang menunjukkan bahwa makna 

kedualah yang dimaksud dalam ayat, yakni firman Allah Ta‟ala dalam kisah Musa 

Alaihissalam berikut, 

     

“Ketika (Musa) mendatangi ayahnya (Syu'aib) dan dia menceritakan kepadanya 

kisah (mengenai dirinya).” (QS. Al-Qashash: 25) 

     

“Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang 

mempunyai akal”. (QS. Yusuf: 111) 

Setelah menyebutkan dua pendapat dia atas, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, 

“Dan pendapat yang benar, bahwa kalimat  (sebaik-baik kisah) dalam 
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firman Allah Ta‟ala  kedudukannya sebagai maf‟ul bih 

(obyek) meskipun 

asalnya adalah mashdar, akan tetapi secara umum dimaknai sebagai maf‟ul bih 

(Zaidan, 2011: x). 

3. Pengulangan Kisah dalam Al-Qur’an 

Dalam al-Qur‟an, kadang satu kisah diulang-ulang. Namun pengulangan 

tersebut sebenarnya mempunyai manfaat tersendiri dalam setiap pengulangannya, 

tanpa ada perbedaan maupun pertentangan dalam keseluruhan cerita. Karena kisah 

dalam al-Quran diturunkan untuk tujuan pelajaran, nasehat dan mempengaruhi 

akal dan hati. Untuk tujuan itulah maka cara penyampaiannya bervariasi, antara 

singkat dan terperinci (ijaz dan ithnab). Pada sebagiannya disebutkan beberapa 

makna dan pelajaran yang tidak terdapat pada bagian lainnya, hingga tidak 

membosankan, baik dari sisi lafazh ataupun maknanya (Zaidan, 2011: 3). 

Sesungguhnya ungkapan-ungkapan kisah dalam Al-Qur‟an adalah ibarat 

yang mengungkapkan makna dan menjelaskan kenyataan, bukan penukilan kata-

kata dari tokoh-tokoh yang dikisahkan secara langsung. Sebab, sebagian dari tokoh 

yang dikisahkan adalah „ajam (non Arab) dan bahasa Arab yang (sebagian) 

mereka pakai pun tidak sefasih dan sepadan dengan bahasa Al-Quran. 

Sesungguhnya perbedaan uslub (gaya bahasa) dan cara pengungkapan dalam kisah 

Al-Quran, dan juga dalam Al-Quran secara umum adalah suatu makna, tidak 

berbeda kecuali untuk suatu hal insidentil (khusus, tertentu) yang memberikan 

faedah secara kata atau makna. (Zaidan, 2011: x-xi). 
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Asy-Shahid Sayid Qutub, berkata: “Sebagian orang ada yang mengira 

bahwa memang terjadi pengulangan kisah dalam al-Quran karena satu cerita 

kadang berulang dalam dua surat. Akan tetapi jika dilihat dengan jeli, akan jelas 

bahwa tidak ada satu cerita, atau satu penggal dari sebuah cerita yang berulang 

dalam satu surat, dari segi kuantitas dan cara penyampaiannya. Jika ada 

pengulangan suatu penggal, tentulah terdapat sesuatu (nilai-nilai) baru yang ingin 

disampaikan tetapi tanpa adanya pengulangan (Zaidan, 2011: 3). 

4. Faedah Kisah dalam Al-Quran 

a. Menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok 

syariat yang disampaikan para Nabi 

b. Memantapkan hati Rasulullah Saw. dan umatnya dalam mengamalkan agama 

Allah (Islam) dan menguatkan kepercayaan para mukmin tentang akan 

datangnya pertolongan Alah dan kehancuran orang-orang yang sesat 

c. Mengabadikan usaha-usaha para Nabi dan peringatan bahwa para Nabi yang 

terdahulu adalah benar 

d. Menampakkan kebenaran Nabi Muhammad Saw. dalam dakwahnya, dengan 

tepat beliau menerangkan keadaan umat-umat terdahulu 

e. Menyingkap kebohongan-kebohongan ahli kitab yang telah menyembunyikan 

isi kitab mereka yang murni dan mengoreksi pendapat mereka 

f. Menanamkan akhlakul karimah dan budi yang mulia 

g. Menarik perhatian para pendengar yang diberikan pelajaran kepada mereka 

(Syadali & Rofi‟i, 1997: 30). 
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5. Kisah Nabi Musa as 

a. Pertumbuhan Musa as 

Saat bayi Musa setelah musa dihanyutkan oleh ibunya di sungai nil 

atas ilham dari Allah, kemudian beliau ditemukan oleh permaisuri Fir‟aun, 

Musa diasuh dilingkungan keluarga istana. Disanalah ia mendapatkan banyak 

kesenangan. Istana merupakan tempat bermain yang menyenangkan baginya 

dan disana juga beliau mendapatkan pendidikan terbaik didalamnya. 

Sepanjang hari, Ratu Asiya banyak meluangkan waktu bersama Musa 

as. menceritakan kisah-kisah menarik dan mengajarkan bahasa Mesir. Dari 

ibunya sendiri Yukabid, Musa as. mempelajari kebijaksanaan dari nenek 

moyangnya. Ia mempelajari tentang para nabi besar seperti Ibrahim as, Yaqub 

as, Yusuf as. dan Bani Israil serta keyakinan mereka kepada Allah. 

Meskipun masih muda, Musa as. sudah pandai berbicara dengan 

menggunakan kata kata sukar dengan fasih, ia adalah seorang siswa yang 

cerdas. Hanya satu hal yang ia tidak bisa mengerti, mengapa orang-orang 

Mesir meyakini begitu banyak Tuhan, pertanyaan itu terus muncul di 

benaknya lagi-dan lagi seiring dengan pertumbuhannya, yang ia lalui di taman 

istana. Ia menanyakan tentang hal itu setiap ia bertemu dengan Yukabid. Ibu 

Musa selalu mengingatkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang menyelamatkan 

kehidupannya (Iqbal, 2003: 22-24). 

b. Pembunuhan yang tidak di Sengaja 

Pada suatu hari Musa as. pergi ke suatu jalan di kota besar pada waktu 

tengah hari panas. Firman-Nya: “ Maka didapatinya di dalam kota itu dua 
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orang laki-laki yang berkelahi yang seorang dari golongannya (Bani Israil) 

dan seorang (lagi) dari golongan musuhnya (kaum Fir‟aun)....”(QS. Al-

Qashash: 15). Perseteruan antara dua orang itu membengkitkan fanatisme 

golongan masing-masing ras, antara golongan Bani Israil dengan Qibti. 

Firman-Nya: “Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan 

kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari  golongan musuhnya....”(QS. 

Al-Qashash: 15). Kemudian Musa as. memenuhi permintaan seseorang yang 

dari golongannya. Firman-Nya: “.... lalu Musa meninjunya dan matilah 

musuhnya itu.” (QS. Al-Qashash: 15). Orang Qibti yang mati itu adalah 

seorang yang kafir dan menyekutukan Allah. Musa sendiri pada prinsipnya 

tidak bermaksud membunuhnya melainkan hanya terdorong keinginan untuk 

menakut-nakutinya (Ibnu Katsir: 483). 

Oleh sebab itu kemudian Musa berkata: 

          

       

    

Musa berkata: "Ini adalah perbuatan syaitan Sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhannya). 

Musa mendoa: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku telah Menganiaya 

diriku sendiri karena itu ampunilah aku". Maka Allah mengampuninya, 

Sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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Musa berkata: "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau 

anugerah- kan kepadaKu, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi 

orang- orang yang berdosa".(Al-Qashash: 15-17) 

Maka pagi berikutnya Musa as. memasuki kota itu dengan ketakutan 

dan kekhawatiran akibat perbuatannya. Betapa terkejutnya ia melihat orang 

Israil yang kemarin terlibat perkelahian lagi, dan sekali lagi orang itu meminta 

pertolongan kepada Musa as. maka musa mencela dan memaki atas 

banyaknya tindakan kejahatan yang selalu membuat keeonaran. 

Lalu musa berkata kepadanya: “Sesungguhnya kamu benar-benar 

orang sesat yang nyata (kesesatannya)” (Al-Qashash: 18). 

Karena kemarahan Musa itu menyebabkan orang Israil itu takut dan 

kemudian berkata kepada Musa: “Hai Musa apakah kamu bermaksud hendak 

membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? 

kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat 

sewenang-wenang di negeri (ini), dan 

tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang 

mengadakan perdamaian”(QS. Al-Qashash: 19). 

Mendengar perkataan orang Israil itu membuat orang yang Qibti yang 

sedang bertikai denganya berlari melaporkan Musa kepada Fir‟aun, bahwa 

Musa telah membunuh orang Qibti kemarin, dan hal ini menumbuhkan 

kebencian dan permusuhan Fir‟aun kepada Musa. 

Kemudian Fir‟aun menyuruh beberapa orang untuk mencari Musa. 

tetapi Musa as lebih dahulu bertemu dengan salah seorang Qibti yang dekat 

Konsep Pendidikan Karakter..., Eri Thendy Kusprihanto, Fakultas Agama Islam UMP, 2017



32 

 

 

 

dengannya kemudian ia menyampaikan sebuah pesan kepada Musa seperti 

termaktub dalam Firman Allah: “Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung 

kota bergegas-gegas seraya berkata: “Hai Musa, sesungguhnya pembesar 

negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu 

keluarlah dari kota ini sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi 

nasehat kepadamu” (QS. Al-Qashash: 20). 

Maka Musa segera pergi meninggalkan Mesir, Allah berfirman: “Maka 

keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu dengan 

khawatir, dia berdoa: “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang 

zalim itu”(QS. Al-Qashash: 21) 

c. Melarikan Diri Ke Madyan 

Musa as. berjalan kaki siang dan malam melintasi padang pasir yang 

luas. Selagi ia terus maju dan terus manjauh dari Mesir ia terus berdoa” 

mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar” (QS. Al-

Qashash: 22). Ketika Musa sampai di sumber air Madyan, Musa melihat 

sekumpulan orang sedang meminumkan ternaknya. Dan dibelakang orang 

banyak itu, ia menjumpai dua orang wanita sedang menghambat ternaknya. 

Dan kemudian Musa mendekatinya dan berkata: 

              

Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuatat begitu)?" kedua 

wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum 

pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami 

adalah orang tua yang telah lanjut umurnya" (Al-Qashash: 23). 
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Maka Musa menolong kedua wanita tersebut dengan memberikan 

minum kepada ternaknya. Ketika duduk di tempat yang teduh, ia 

mengucapkan: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu 

kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (Al-Qashash: 24). 

Ucapan Musa terdengar oleh kedua wanita itu. Kedua wanita itu lalu 

segera pergi menemui ayahnya. Sesampainya di rumah, kedua wanita itu 

menceritakan peristiwa yang dialami oleh Musa. Kemudian ayahnya 

menyuruh salah seorang dari keduanya untuk pergi menemui Musa dan 

memanggilnya (Ibnu Katsir: 490). 

Kemudian datanglah kepada Musa seorang dari dua orang wanita itu 

berjalan kemalu-maluan. Lalu wanita itu berkata: “Sesungguhnya bapakku 

memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap kebaikanmu memberi 

minum ternak kami” (Al-Qashash: 25). 

Kemudian Nabi Musa mengikuti wanita itu dari belakang. Tetapi di 

tengah jalan, karena kencangnya angin tersimbahlah bagian betis perempuan 

tersebutyeng tidak patut untuk dilihat seseorang yang bukan makhromnya. 

Lalu nabi Musa berjalan mendahului si gadis berjalan di belakang dan 

menyuruhnya memberi isyarat kemana jalan selanjutnya (Amrullah, 2003: 74-

75). 

Allah menceritakan kejadian selanjutnya, Firman-Nya: “Maka tatkala 

Musa mendatangi bapaknya (Syu‟aib) dan menceritakan kepadanya cerita 

mengenai dirinya. Mendengar cerita nabi Musa, lalu dia berkata: “Janganlah 

kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.” 
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Pada saat itu salah seorang dari puterinya berkata kepada ayahnya 

sebagaimana firman Allah:  

             

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya".(Al-Qashash: 26) 

Kemudian Syu‟aib berkata kepada Musa di dalam  Firman Allah: 

              

         

  

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 

kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 

bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun 

Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 

memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 

orang yang baik".(Al-Qashash: 27)  

Mendengar permintaan calon ayah mertuanya Musa menyetujui 

persyaratan itu dan ia berkata:  
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Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana 

saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada 

tuntutan tambahan 

atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".(Al-

Qashash: 28) 

d. Kembali ke Mesir 

Setelah menyelesaikan waktu yang telah ditentukan yakni sepuluh 

tahun. Musa pergi meninggalkan ayah mertuanya untuk kembali ke Mesir. 

Ditengah perjalanan ia tersesat dikarenakan hari sudah malam dan sangat 

gelap sehingga Musa dan keluarganya kehilangan arah dan setiap ia berusaha 

menyalakan api maka tidak mau menyala. Allah menceritakan kejadian ini 

melalui Firman-Nya: 

            

         

 

Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan 

Dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia 

berkata kepada keluarganya: "Tunggulah (di sini), Sesungguhnya aku melihat 

api, Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari 

(tempat) api itu atau (membawa) sesuluh api, agar kamu dapat 

menghangatkan badan".(Al-Qashas: 29) 
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Kejadian selanjutnya Musa mendatangi sumber api itu, dan dari sana 

Allah menyempurnakan kenabian dengann memberikan beberapa mukjizat 

dan wahyu kepadanya. 

e. Membawa Pesan Allah ke Mesir 

Setelah Musa as. menerima wahyu, ia diperintahkan untuk pergi 

kepada Fir‟aun dan menyampaikan risalah kenabiannya, yaitu perintah untuk 

mengesakan Allah Ta‟ala. Musa merasa bahwa dirinya tidak mampu untuk 

berkata-kata dengan fasih karena kejadian yang dialaminya di waktu kecil 

yakni beliau pernah memakan bara api, oleh karenanya musa meminta kepada 

Allah agar mengikut sertakan saudaranya Harun untuk menyertainya dalam 

berdakwah dan Musa juga merasa takut dikarenakan beliau pernah membunuh 

orang Qibti. Hal ini terdapat dalam firman Allah QS. Al-Qashash: 33-35: 

      

          

           

      

Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh 

seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan 

membunuhku. 

Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka 

utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata- 

an)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku". 
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Allah berfirman: "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan 

Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, Maka mereka tidak 

dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat 

Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang. 

 

f. Dakwah Musa Kepada Fir’aun 

Allah berfirman: 

             

 

 Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, Sesungguhnya Dia telah 

melampaui batas; Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-

kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".(QS. Thaahaa: 

43-44) 

Setelah sampai di Mesir nabi Musa dan Harun segera menemui Fir‟aun 

untuk mengajaknya menyembah Allah, ia memperlihatkan beberapa mukjizat 

yang menjadi bukti akan kerasulannya. Allah menceritakan kejadian ini dalam 

Firman-Nya: 
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Dan Musa berkata: "Hai Fir'aun, Sesungguhnya aku ini adalah 

seorang utusan dari Tuhan semesta alam, 

Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang 

hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata 

dari Tuhanmu, Maka lepaskanlah Bani Israil (pergi) bersama aku". 

Fir'aun menjawab: "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, Maka 

datangkanlah bukti itu jika (betul) kamu Termasuk orang-orang yang benar". 

Maka Musa menjatuhkan tongkat-nya, lalu seketika itu juga tongkat 

itu menjadi ular yang sebenarnya. 

Dan ia mengeluarkan tangannya, Maka ketika itu juga tangan itu 

menjadi putih bercahaya (kelihatan) oleh orang-orang yang melihatnya.(Al-

A‟raf: 104-108) 

Walaupun Nabi Musa as. telah menunjukkan bukti kerasulannnya 

dengan menunjukkan mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya, fir‟aun 

tetap bersikap pongah dan tidak mau menerima kebenaran itu padahal hatinya 

meyakini bahwa kebenaranlah yang ia saksikan. Ia berkata kepada Musa as. 

bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan sihir belaka. Kemudian Fir‟aun 

mengumpulkan para tukang sihir dari berbagai penjuru negeri untuk 

mengalahkan nabi Musa as. 

Firman Allah: 
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Dan Sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya (Fir'aun) 

tanda-tanda kekuasaan Kami semuanya Maka ia mendustakan dan enggan 

(menerima kebenaran). 

Berkata Fir'aun: "Adakah kamu datang kepada Kami untuk mengusir 

Kami dari negeri Kami (ini) dengan sihirmu, Hai Musa? 

Dan Kamipun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir 

semacam itu, Maka buatlah suatu waktu untuk Pertemuan antara Kami dan 

kamu, yang Kami tidak akan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu 

tempat yang pertengahan (letaknya). 

Berkata Musa: "Waktu untuk Pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah 

di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari 

sepenggalahan naik" (QS. Thaahaa: 56-59). 

Setelah datang hari yang ditentukan maka terjadiah pertempuran antara 

nabi Musa dengan para tukang sihir Fir‟aun. dan pertempuran dimenangkan 

oleh nabi Musa as. dengan ijin Allah. Yaitu dengan berimannya para tukang 

sihir kepada Tuhannya Musa. 
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Atas kekalahannya fir‟aun semakin geram dan semakin berbuat 

semena-mena kepada Bani Israil sampai akhirnya mereka mengadu kepada 

nabi Musa. 

Firman Allah:  

             

     

Kaum Musa berkata: "Kami telah ditindas (oleh Fir'aun) sebelum 

kamu datang kepada Kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab: 

"Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu 

khalifah di bumi(Nya), Maka Allah akan melihat bagaimana 

perbuatanmu.(Al-A‟raf: 129) 

Ketika kaum Qibti Mesir yang merupakan pengikut dan pendukung 

setia Fir‟aun, masih saja terus dalam kakafiran, keingkaran dan 

kesombongannya mengikuti raja mereka, Fir‟aun, menantang nabi dan rasul 

Allah swt. Musa bin Imran. Maka Allah menegakkan hujah-hujah yang besar 

kepada penduduk mesir yang membuat mereka tak berdaya, serta 

memperlihatkan kepada mereka berbagai kejadian luar biasa (mu‟jizat-

mu‟jizat) yang membuat mata mereka terbelalak dan akal mereka kebingunan. 

Namun sekalipun begitu, hal tersebut tidak membuat mereka jera, takut, 

berhenti dari kekafiran dan kembali kepada jalan Tuhan. Mereka tidak ada 

yang beriman, melainkan hanya sedikit. (Ibnu Katsir: 568) disebabkan hal itu 

maka Allah menyelamatkan bani Israil dari perbudakan Fir‟aun dan mengazab 

Fir‟aun dan bala tentaranya dengan menenggelamkannya di laut merah. 
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g. Musa as dan Bani Israil 

Bani Israil merasa senang pasca terbebas dari Fir‟aun mereka 

mengucapkan syukur kepada Allah atas kebaikan dan berbagai keajaiban yang 

mereka alami.  

Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada mereka berupa manna 

dan salwa sebagai rizki atas mereka tanpa mereka harus bersusah payah untuk 

mendapatkannya. Sampai suatu ketika terjadi kelangkaan air maka kaum nabi 

Musa meminta kepadanya untuk memohonkan air untuk mereka. 

Allah berfirman:  

       

       

   

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami 

berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah 

daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui 

tempat minumnya (masing-masing)[55]. Makan dan minumlah rezki (yang 

diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 

berbuat kerusakan.(QS. Al-Baqarah: 60). 

Namun setelah beberapa waktu, bani Israil bukannya berterimakasih 

kepada Allah. Mereka mulai mengeluh kepada Musa as. mereka mengeluh 

bahwa mereka “merasa bosan dengan satu jenis makanan,” dan meminta Musa 

“Mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami 
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dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, jagung, 

kacang-kacangan dan bawang. 

Musa as. terkejut dengan tidak ada rasa berterima kasih diantara 

mereka, ia cemas akan kecenderungan dari kaumnyauntuk menjadi tamak dan 

egois dan melupakan Allah (Iqbal, 2001: 82). 

Tiga bulan setelah mereka meninggalkan Mesir, Bani Israil tiba di kaki 

Gunung Sinai, disini Musa untuk pertama kalinya dipanggil oleh Allah untuk 

melaksanakan misi-Nya. Allah berfirman kepada Musa as. untuk 

membersihkan dirinya dan bersiap-siap untuk menghadapi pertemuan dengan-

Nya (Iqbal, 2001: 84). 

Musa as. memberikan tanggung jawab kepada Harun as. untuk 

memimpin kaumnya selama ia pergi menghadap Tuhannya. Peristiwa ini 

dijelaskan dalam Firman-Nya: 

          

         

 

Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah 

berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu 

dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah 

ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada 

saudaranya Yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan 

perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat 

kerusakan".(Al-A‟raf: 142) 
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Batapa terkejutnya Musa setelah ia kembali dari Gunung Sinai, beliau 

mendapati kaumnya sedang melakukan pemujaan terhadap patung anak sapi 

yang dibuat oleh Samiri. Nabi Musa sangat marah terhadap perilaku kaumnya 

sehingga beliau melemparkan potongan Alwah yang berisi lembaran-lembaran 

Taurat yang baru saja ia terima dari Tuhannya. Kemudian setelah amarahnya 

mereda beliau mengambil potongan-potongan Taurat itu dan menyuruh 

kaumnya untuk bertobat dengan mengorbankan seekor sapi betina. 

h. Nabi Musa dan Al Khidir 

Kisah ini bermula saat Musa as. ditanya oleh muridnya “siapakah 

orang yang paling alim?” ia menjawab, “Aku”, maka Allah menegurnya 

karena ia tidak mengembalikannya kepada Allah. Dan Allah kemudian 

memberitahukan kepada nabi Musa as. bahwa ada hambaku yang lebih alim 

dari pada Musa dan ia tinggal di pertemuan dua laut. 

Musa bertekad untuk menemui Al-Khidir, ia menuju ke tempat yang 

diberitakan dengan ditemani oleh muridnya Yusya‟ bin Nun mengenai 

peristiwa ini Allah berfirman: 
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Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: "Aku tidak 

akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke Pertemuan dua buah lautan; atau 

aku akan berjalan sampai bertahun-tahun". 

Maka tatkala mereka sampai ke Pertemuan dua buah laut itu, mereka 

lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. 

Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada 

muridnya: "Bawalah kemari makanan kita; Sesungguhnya kita telah merasa 

letih karena perjalanan kita ini". 

Muridnya menjawab: "Tahukah kamu tatkala kita mecari tempat 

berlindung di batu tadi, Maka Sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) 

ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali 

syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh 

sekali". 

Musa berkata: "Itulah (tempat) yang kita cari". lalu keduanya kembali, 

mengikuti jejak mereka semula. 

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba 

Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang 

telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (Al-Kahfi: 60-65) 

Setelah bertemu dengan Al-Khidir Musa Meminta kepadanya untuk 

mengajarkan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. 

Firman Allah : 
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Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?" 

Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup 

sabar bersama aku. 

Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" 

Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang 

yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun". 

Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, Maka janganlah kamu 

menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri 

menerangkannya kepadamu" (QS. Al-Kahfi: 66-70) 

Kemudian terjadilah perjalanan diantara keduanya sebagaimana 

Firman Allah: 
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Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu 

lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: "Mengapa kamu melobangi perahu 

itu akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?" Sesungguhnya kamu 

telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. 

Dia (Khidhr) berkata: "Bukankah aku telah berkata: "Sesungguhnya 

kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku". 

Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku 

dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam 

urusanku". 

Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa 

dengan seorang anak, Maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: "Mengapa 

kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena Dia membunuh orang lain? 

Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar". 

Khidhr berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" 
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Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah 

(kali) ini, Maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, 

Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur padaku". 

Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada 

penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, 

tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 

mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah 

yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: 

"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(QS. Al-Kahfi: 

71-77)  

C. Pendidikan dalam Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

Menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip Nadwa (Vol. 8, Nomor 2, 

Oktober 2014: 246), keluarga adalah kumpulan individu yang memiliki rasa 

pengabdian tanpa pamrih, demi kepentingan seluruh individu yang bernaung di 

dalamnya. Begitu pentingnya keluarga dari kehidupan manusia bagi individu 

maupun sekelompok orang. 

Dalam konteks pengertian psikologis, keluarga dimaknai sebagai kumpulan 

orang yang hidup bersama dengan tempat tinggal bersama dan masing-masing 

orang yang terlibat di dalamnya merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi 

saling memperhatikan, saling membantu, bersosial dan menyerahkan diri (Nadwa 

Vol. 8, Nomor 2, Oktober 2014: 247) 
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Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan pengertian keluarga 

sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu tempat tinggal saling 

bekerjasama antar anggotanya dan diikat dengan ikatan perkawinan. 

2. Peran Keluarga dalam Pendidikan 

Keluarga adalah “Umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, 

mempunyai pembagian tugas dan kerja serta hak dan kewajiban bagi masing-

masing anggotanya. Sama seperti “umat besar” atau negara. Al-Quran menamakan 

suatu komunitas sebagai umat dan menamakan ibu yang melahirkan anak dengan 

umm. Kedua kata tersebut diambil dari kata yang sama, hal ini menunjukkan 

bahwa ibu yang melahirkan dipundaknya mempunyai beban untuk membina anak. 

sehingga seorang ibu adalah tiang umat, tiang negara dan bangsa (Zubaedi, 2013: 

153) 

Karena keluargalah yang menjadi sekolah pertama pada anak Ahmad 

sebagaimana dikutip Dalam JOURNAL PEDAGOGIA Volume. 4, No. 1, Februari 

2015: 45 menyatakan bahwa Keluarga berperan penting dalam proses 

pembentukan dan pengembangan pribadi anak. Hal ini bertujuan agar anak dimasa 

dewasanya nanti mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dan memiliki jiwa 

kepribadian bertanggung jawab. 

Keluarga adalah sekolah pertama kebajikan dalam keluarga kita belajar 

tentang cinta, komitmen, pengorbanan, dan meyakini sesuatu yang lebih besar 

daripada diri kita sendiri. Keluarga adalah peletak dasar pendidikan moral (Socia, 

Mei 2014 , Vol. 11: 58-59). 
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Keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam melaksanakan pendidikan 

karakter pada anak, karena di lingkungan keluargalah anak dilahirkan, tumbuh, 

dan berkembang serta mendapat pendidikan. Oleh karenanya pendidikan yang 

dilakukan dari keluargalah yang nantinya menjadi dasar anak  dalam bertindak dan 

bertingkahlaku di dalam masyarakat. 

Pendidikan dasar pada anak dimulai dari lingkungan keluarga oleh 

karenanya keluarga mempunyai beberapa peran dalam pendidikan diantaranya 

Peran keluarga adalah: 

a. Merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama karena dalam keluargalah 

manusia dilahirkan, berkembang dan menjadi dewasa. 

Pendidikan dalam keluarga sangat mempengaruhi tumbuh dan terbentuknya 

watak, budi pekerti dan kepribadian tiap-tiap manusia. 

b. Ibarat sekolah pertama dimasuki anak sebagai pusat untuk menumbuh 

kembangkan kebiasaan, mencari pengetahuan dan pengalaman 

c. Perantara untuk membangun kesempurnaan akal anak dan kedua orang tuanya 

yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serta membangun dan 

mengembangkan kecerdasan berpikir anak. semua sikap, perilaku dan 

perbuatan orang tua menjadi perhatian anak-anak (WIDYA  Volume 1 Nomor 

2 Juli-Agustus 2013: 103) 

D. Penelitian Terdahulu 

Beberapa literatur atau skripsi yang dijadikan rujukan dalam peneltian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian karya Isnaini Mutmainah (UIN Sunan Kalijaga: 2013), dalam skripsinya 

yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam NovelSepatu Dahlan Karya 

Khrisna Pabichara dan Relevansinya dengan Pendidikan Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah”, Menyimpulkan bahwa: 

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Sepatu Dahlan yaitu, Religius, 

Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

tanggung jawab. Sedangkan relevansinya dengan pendidikan Akhlak adalah sama-

sama berorientasi pada pembentukan karakter. 

Dalam penelitian tersebut metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah 

hermeneutik dan content analysis. Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pendidikan karakter, sedangkan 

perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian 

yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti tentang pendidikan karakter di dalam 

Novel Sepatu Dahlan, sedangkan penelitian saya meneliti tentang pendidikan 

karakter di dalam Kisah Nabi Musa AS. 

2. Penelitian karya Dzulhaq Nurhadi (UIN Sunan Kalijaga: 2011) dalam tesisnya 

yang berjudul “ Nilai-Nilai Pendidikan Kisah Yusuf as dalam Al-Quran”, 

Menyimpulkan bahwa: 
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Di dalam kisah Nabi Yusuf mengandung nilai-nilai pendidikan yang bersifat 

universal dan abadi di dalam kehidupan ini, sebagaimana nilai-nilai universal yang 

digagas oleh UNESCO. 

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif 

sedangkan analisis data yang digunakan adalah content analysis. Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang 

pendidikan dalam kisah Nabi. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu 

meneliti tentang nilai-nilai pendidikan secara umum sedangkan penelitian saya 

lebih terfokus pada pendidikan karakter pada kisah Nabi Musa AS. 

3. Penelitian karya Yovi Nur Rohmad (UIN Maulana Malik Ibrahim: 2016) dalam 

skripsinya yang berjudul “Menggali Pendidikan Karakter dari Kisah-Kisah di 

Dalam Al-Quran dan Al-Hadits”, Menyimpulkan bahwa: 

Al-Quran dan Al-Hadits merupakan sumber nilai-nilai karakter yang tertuang di 

dalam kisah-kisah para nabi serta pada kisah hamba-hamba shalih yang 

mempunyai sifat mulia yang Allah anugerahkan kepada mereka agar manusia 

dapat mengambil ibrah dari kisah teladan di masa lalu. Dalam Penelitian tersebut 

menggunakan teknik pengumpulan data telaah dokumen, sedangkan analisis data 

yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Persamaan dengan penelitian 

terdahulu dengan penelitian saya adalah meneliti pendidikan karakter di dalam 

kisah, sedangkan perbedaannya jika pada penelitian terdahulu secara umum 

mencari pendidikan karakter pada kisah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al 

Hadits, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah mencari pendidikan 
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karakter yang terdapat pada kisah Nabi Musa AS serta bagaimana metode 

pendidikan karakter di dalam keluarga 
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