
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KONTEKS PENELITIAN 

Di antara isu penting yang sedang mencuat ke permukaan dalam dunia 

pendidikan saat ini, khususnya di Indonesia adalah pendidikan karakter. Hal 

tersebut merupakan peraturan dari presiden Joko Widodo tentang PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter). Hal itu perlu digalakkan dengan tujuan 

menyelesaikan problem kemunduran pendidikan bangsa dan fenomena 

tingginya kasus asusila di Indonesia seperti pergaulan bebas, hamil diluar 

nikah, aborsi, narkoba, tawuran, aids, putus asa dan lainnya.
1
 

Sejak 2500 tahun silam, Socrates telah berkata bahwa tujuan paling 

mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good  

and  smart.  Dalam sejarah Islam, sekitar 1400 tahun yang lalu, Muhammad 

SAW. Sang Nabi terakhir dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi 

utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlaq 

dan mengupayakan pembentukan karakter yang baik (good character). 

Berikutnya ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan utama pendidikan, yakni 

pembentukan kepribadian manusia yang baik.
2
 

Tujuan pendidikan karakter yang diharapkan  dapat  dicapai  bangsa  
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Indonesia hingga saat ini masih  dipertanyakan  oleh  banyak  kalangan.  Ketua  

Tim Ahli Pusat Studi Pancasila, Prof. Dr. Sutaryo menyatakan bahwa kondisi 

pendidikan karakter bangsa Indonesia cukup memprihatinkan akibat 

ditinggalkannya pendidikan dan pengajaran dalam bidang agama, Pancasila, dan 

kewarganegaraan. Pendidikan cenderung mengedepankan penguasaan aspek 

keilmuan dan kecerdasan, belum sampai pada aspek internalisasi dan tindakan 

nyata dalam kehidupan sehari-hari.
3
 

Mencermati keadaan bangsa Indonesia yang sedang di ambang kerusakan 

moral (akhlak) dan cukup mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan 

bernegara ini, mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk memprioritaskan 

pembangunan karakter. Pembangunan karakter bangsa melalui  pendidikan  

karakter dijadikan sebagai arus utama pembangunan nasional. Pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah merumuskan visinya pada 

kemendiknas 2015 yaitu “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 

atau menjadi Insan kamil”.
4
 

Inisiatif Pemerintahh untuk memprioritaskan pembangunan karakter 

tersebut perlu mendapatkan dukungan penuh dari  lembaga-lembaga pendidikan 

formal maupun non formal, secara umum lembaga pendidikan mempunyai peran 

penting dalam membangun karakter bangsa dari semua lini.sebagaimana pendapat 

Hamdani Ihasan dan KH. Abdurrahman wahid bahwa : Peran Lembaga 

Pendidikan Islam Perkembangan lembaga pendidikan Islam tidak bisa dikatakan 
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berhenti ditempat (stagnan). Peran lembaga pendidikan Islam di , lembaga 

pendidikan Islam semenjak masa pra kemerdekaan, kemerdekaan hingga masa 

reformasi. Dapat dilihat dari peran dan kontribusi lembaga pendidikan Islam 

dalam berbagai aspek :  

1. Aspek pendidikan (pedagogis). Sebagai lembaga yang bergerak dalam 

dunia pendidikan, lembaga pendidikan Islam berperan penting dalam 

peningkatan SDM yang berkualitas dan melahirkan kader-kader pemimpin 

bangsa yang memiliki wawasan keislaman dan nasionalisme yang tinggi. 

Semisal Nurcholis Madjid (alm), Abdurrahman Wahid (alm), Amin Rais, 

Hidayat Nurwahid, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Alwi Shihab, Nurmahmudi 

Ismail, Yusril Ihza Mahendra, Muhaimin Iskandar, Efendi Choeri, Anas 

Urbaningrum dll adalah fenomena politisi yang lahir dari lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia. 

2. Aspek Moral-Spiritual. Pendidikan Islam bertujuan membina peserta didik 

menjadi hamba yang suka beribadah kepada Allah. Lembaga pendidikan 

Islam berupaya memberikan penguatan dan dasar pemahaman keagaamaan 

secara baik. Mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kerendahan hati, 

kesederhanaan dan nilai-nilai keluruhan kemanusiaan. Nilai keluhuran 

itulah yang mengantarkan peserta didik mendapat penilaian yang baik di 

sisi masyarakat dan di mata Tuhan-Nya. 

3. Aspek sosio-kultural. Tidak dapat dipungkiri lembaga pendidikan , 

karekter masyarakat. Merespons persoalan-persoalan masyarakat seperti 

memelihara tali persaudaraan, menciptakan kehidupan yang sehat dan 



 

 

sebagainya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh KH. 

Abdurrahman Wahid ketika melihat pesantren (notabane lembaga 

pendidikan Islam) sebagai “lembaga kultural” yang menggunakan simbol-

simbol budaya jawa; sebagai “agen pembaharuan” yang memeperkenalkan 

gagasan pembangunan pedesaan (rural development); sebagai pusat 

kegiatan belajar masyarakat (centre of community learning).
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Lembaga MA.Miftahul Ulum Besuki sebagai lembaga formal ikut serta 

menjalankan sebagai lembaga pendidikan islam, turut serta mendukung inisiatif 

pemerintah dalam menjalankan perannya. 

Keberadaan MA. Miftahul Ulum Besuki sebagai lembaga pendidikan dalam 

menjalankan peran dan fungsi lembaga perlu mengaktualisasikan konsep 

pendidikan karakter dalam al-Qur‟an surat al-Hujurat ayat 10-13 dalam 

pembelajara PAI. Sebagai bukti dukungan pemerintah dalam membangun karakter 

anak bangsa. 

Dalam konteks ke-Islaman  pendidikan  karakter  diterjemahkan  dan 

ditafsirkan berdasarkan al-Qur‟an dan Hadits. M. Quraish Shihab misalnya 

membawa konsep semangat pendidikan karakter berjiwa Qur‟ani. Menurut beliau, 

pendidikan karakter banyak bersumber dari al-Qur‟an yang melibatkan akal dan 

kalbu. Menurut Toshihiko Izutsu secara semantik pada umumnya tidak ada 

konsep utama dalam Qur‟an yang bebas dari konsep tentang Tuhan dan etika 

manusia, sikap etika keagamaan manusia terhadap Tuhan, dalam pengertian ini 
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merupakan cerminan dari etika ketuhanan.
6
 Sedangkan menurut Muhaimin dan 

Abdul Mujib mengatakan bahwa pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam 

terfokus dalam tiga hal yang salah satunya terbentuknya “Insan Kamil” (manusia 

universal) yang mempunyai wujud-wujud Qur‟ani.
7
 

Karena itu Islam sangat memperhatikan masalah pendidikan karakter dan 

memberikan konsep secara kongkrit yang terdapat dalam al-Quran. Dengan 

demikian tujuan pendidikan bukanlah sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada 

murid. Tetapi pendidikan yang sesungguhnya merupakan sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagaimana firman-Nya 

dalam al-Quran surat Ali Imran: 190-191: 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,(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” (Q.S Ali Imran: 190-191). 

 

Ayat di atas menjelaskan sebuah urgensi pendidikan bahwa dengan melalui 

proses melihat, membaca, memahami, menganalisa penciptaan siang dan malam 

tidak lain hanyalah untuk mendekatkan diri pada sang pencipta yaitu Allah SWT. 

Sehingga dengan demikian, ilmu itu hanyalah wasilah dan tujuannya adalah 

ibadah. Begitu eratnya hubungan antara pendidikan dengan al-Quran. Maka 
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pendidikan tidak akan sampai menjadi sasaran inti jika tidak dihubungkan dengan 

al-Quran. Pendidikan tanpa al-Quran sama artinya penjelasan tentang membentuk 

manusia baik jasmani dan rohani, tanpa petunjuk, makan akan sesat dan terjadi 

petaka dalam sejarah manusia.
8
 Begitu juga penulis mengambil judul pendidikan 

karakter dari konsep al-Qur‟an yang menjadi sumber pertama hukum Islam agar 

penelitian ini dapat memberikan manfaat keilmuan yang membawa penulis, 

pembaca, khususnya generasi bangsa mempunyai karakter yang mulia. 

Jika kita meninjau al-Qur‟an, maka terdapat risalah yang patut kita buat 

pedoman hidup kita, karena memuat konsep pendidikan karakter yang harus 

dimiliki oleh praktisi pendidikan terutama pendidik dan peserta didik sebagaimana 

pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang ini. Hal ini dapat 

dipahami dari pengertian pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1, yaitu: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.
9
 

Selain itu, juga dapat dilihat pada tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas 

No.20 Tahun 2003, Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

                                                             
8 Marzuki, Pendidikan Karakter Dalam Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 23 
9 UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia dan Perubahannya,  hlm. 3 



 

 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab”.
10

 

Melihat begitu kompleksnya problem pembenahan moral atau karakter, sehingga 

muncul berbagai teori dan inovasi pendidikan di Indonesia. Akan tetapi mayoritas 

buku atau karya yang membahas tentang pendidikan karakter selalu dominan 

pada pembenahan pendidikan formal. Di mana selalu merujuk pada teori 

barat yang dianggap sudah mapan yang belum banyak menjumpai karangan yang 

membahas pendidikan karakter dengan merujuk pada al-Qur‟an tentang 

bagaimana sebenarnya konsep pendidikan karakter yang tertuang dalam al-

Qur‟an.
11

 

Persoalan karakter bisa dikategorikan sebagai persoalan kronis bagi 

masyarakat bangsa Indonesia yang mengiringi manusia dimana pun meraka 

berada. Jadi benar kata orang bijak, ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu 

lumpuh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendeskripsikan dan 

mengekplorasi bagaimana Al-Qur‟an mengkaji tentang konsep pendidikan 

karakter dalam surat al- Hujurat ayat 10-13. 

 Maraknya aksi anarkis dan terorisme belakangan menjadi problematika 

sentral dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Hal ini terjadi karena semakin 

kaburnya kesadaran masyarakat tentang pluralitas multi-etnik dan multi-agama 

yang tumbuh dalam masyarakat yang berbhineka. Salah satu solusinya adalah 

dengan mengenalkan pendidikan inklusif (terbuka) dimulai sejak dibangku 

                                                             
10 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2002, Bab II, Pasal 

3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Diambil dari Komarudin Ukim Sukardjo, Landasan 
Pendidikan Konsep dan Implikasinya (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 14. 

11 Azzah Nor Laila & Ahmad Saefudin, Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Al-
Qur’an, Jurnal Dinamika: Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 98. 



 

 

sekolah. Konsep pendidikan inklusif dalam ajaran agama Islam termaktub dalam 

kitab suci Al-Qur’an. dijelaskan bahwa manusia didunia ini diciptakan dengan 

multi-etnis untuk saling mengenal dan saling menghormati.Dengan 

metode library research penulis melakukan analisis terhadap konsep pendidikan 

inklusif dalam QS. Al-Hujurat ayat 10-13 yang dalam hal ini akan penulis jadikan 

landasan sebagai solusi indoktrinasi pendidikan Islam di Sekolah. Pendidikan 

inklusif merupakan usaha sadar mendewasakan manusia melalui upaya yang 

terstruktur dan berkesinambungan dengan sistem pembelajaran yang terbuka, 

dinamis dan rasional. Untuk mencapai suatu kedamaian dan kesejahteraan dalam 

bermasyarakat perlu adanya sikap saling terbuka dimulai dengan adanya 

kesediaan untuk saling mengenal antara satu sama lain dan menghargai perbedaan 

dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Hal tersebut 

akan terlaksana dengan mengenalkan pendidikan Inklusif yang terbuka dimulai 

dari bangku sekolah.
12

 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup 

dan kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya mendidik peserta didiknya 

menjadi manusia yang cerdas, tetapi juga membangun kepribadiannya agar 

berakhlak mulia.Saat ini, pendidikan di Indonesia dinilai kurang berhasil dalam 

membangun kepribadian peserta didiknya agar berakhlak mulia.Oleh karena itu 

pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak.
13

 

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan guru untuk 

                                                             
12 https://journal.uir.ac.id/index.php/althariqah/article/view/1837 di unduh 26 Juni 

2020, 20.25 
13 Ahmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, 

(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2011), 15 
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membantu membentuk watak peserta didik.Hal ini tercakup dalam keteladanan 

perilaku guru pada saat berbicara atau menyampaikan materi,bagaimana guru 

bertoleransi, dan berbagai hal yang terkait lainnya.
14 

Selain istilah karakter, kita 

juga mengenal kata adab dan akhlak. Dilihat dari sudut pengertian kata 

karakter, adab, akhlak tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ketiganya 

didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa pemikiran lagi karena 

sudah tertanam dalam pikiran, dandengan kata lain , ketiganya dapat disebut 

dengan kebiasaan.
15

 

Pendidikan agama yang disampaikan pada jenjang sekolah dalam rangka 

menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah 

SWT yang bertujuan untuk mewujudkan manusia yang takwa dan berakhlak 

mulia, serta menghasilkan manusia yang jujur,adil,berbudi pekerti,etis,saling 

menghargai,disiplin,harmonis dan produktif,baik personal maupun sosial. 

.Pendidikan karakter sebenarnya sudah tercermin dalam tujuan materi 

Pendidikan Agama Islam menurut lampiran peraturan menteri pendidikan 

nasional RI No.22 tahun 2006 tentang standar isi disebutkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam bertujuan untuk: 

1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan , dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia 

                                                             
14  Zubaedi,Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta:Kencana,2011), 19 
15 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 

(Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,2012),Cet.Ke-2, 10 

 



 

 

muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 

Subhanahu wa ta’ala. 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia 

yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah,cerdas, produktif 

,jujur,adil,etis,berdisiplin,bertoleransi (tasamuh),menjaga keharmonisan 

secara personal dan social serta mengembangkan budaya agama dalam 

komunitas sekolah.Sebagai umat Islam, kita faham bahwa penggagas 

pendidikan karakter yang paling kita kenal adalah Rasulullah Sallahu Alaihi 

Wasallam. Hal ini bias dikaitkan dengan tujuan akhlak, yaitu menciptakan 

manusia sebagai makhluk yang tertinggi dan sempurna, juga 

membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Akhlak 

menjadikan orang berakhlak baik, bertindak tanduk yang baik terhadap 

manusia, terhadap sesama makhluk dan terhadap Tuhan
16

 

Untuk menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan tersebut maka 

pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan 

dengan tidak beraturan. 

Peran semua unsur sekolah,orang tua siswa,dan masyarakat sangat 

penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama 

Islam. 

                                                             
16 Anwar Masy‟ari,Akhlakal-Qur’an, (Surabaya:Bina Ilmu, 1990),.4 

 



 

 

Dalam mengaktualisasikan konsep pendidikan karakter dalam al-Qur‟an 

surat al-Hujurat di MA. Miftahul Ulum Besuki peneliti mengkaji konsep 

tersebut dengan merujuk pada  tafsir bercorak kontemporer atau modern yaitu: 

Tafsir Ibnu Katsir syaikh al-Imam al-Auhad Tafsir FI Zhilalil Qur‟an 

karangan Sayyid Quthb, Tafsir al-Misbah karangan M. Quraish Shihab, Tafsir 

Al-Qur‟anul Majid An-Nuur karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-

Shiddieqy. maka diharapkan dengan merujuk tafsir tersebut akan saling 

menyempurnakan dan memberikan tafsiran yang beragam tentang pendidikan 

karakter dan akan menghasilkan suatu temuan yang baru, tentunya terkait 

dengan judul penelitian tesis ini. 

Dalam pemilihan surat al-Hujurat ayat 10-13 adalah makna atau arti yang 

terkandung dalam ayat tersebut perlu kita tanamkan dan aktualisasikan pada 

siswa-siswi di lembaga MA. Miftahul Ulum Besuki. Berdasarkan latar 

belakang yang aktual betu-betul terjadi di era zaman sekarang ini  dan begitu 

pentingnya pendidikan karakter di lembaga MA. Miftahul Ulum Besuki saat ini 

maka penulis tergugah untuk mengaktualisasikan konsep tersebut. Oleh karena 

itu penulis mengambil judul: Aktualisasi konsep pendidikan karakter pada 

surah al-hujurât ayat 10-13 dalam pembelajaran pai di ma. miftahul ulum 

besuki Sehingga dalam judul diatas penulis berharap mengetahui dan 

memahami lebih dalam tentang aktualisasi konsep pendidikan karakter pada 

surat al-Hujurat ayat 10-13 serta mengambil konsep mengaplikasikan 

pendidikan karakter untuk diterapkan di lembaga MA. Miftahul Ulum Besuki 

serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 



 

 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berlandaskan latar belakang yang telah diulas tersebut,  dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaiamana penafsirannya pendidikan karakter yang terkandung dalam  

surah al-Hujurat ayat 10-13 dalam pembelajaran PAI di MA. Miftahul 

Ulum Besuki ? 

2. Bagaimana  bentuk aktualisasi konsep pendidikan karakter pada surat al-

Hujurat ayat 10-13 dalam pembelajaran PAI. di MA. Miftahul Ulum 

Besuki ? 

3. Bagaimana hasil dari pengaktualisasian konsep pembentukan pendidikan 

karakter pada surah al-Hujurat ayat 10-13 dalam pembelajaran PAI. di 

MA. Miftahul Ulum Besuki ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah diatas, penulis menyusun 

penelitian ini supaya dapat: 

1. Untuk memahami penafsiran konsep karakter pada surat al-Hujurat ayat 

10-13. dalam pembelajaran PAI di MA.Miftahul Ulum Besuki. 

2. Untuk Memahami bentuk aktualisasi konsep pendidikan karakter pada 

surat al-Hujurat ayat 10-13 dalam pembelajaran PAI. di MA. Miftahul 

Ulum Besuki. 

3. Untuk mengetahui hasil dari pengaktualisasian kosep pembentukan 



 

 

pendidikan karakter (character building) pada surah al-Hujurat ayat 10-13 

dalam pembelajaran PAI. di MA. Miftahul Ulum Besuki 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara Teoritis Menambah khazanah untuk pengembangan keilmuan 

sebagai wacana baru dalam bidang pendidikan, khususnya dalam 

materi serta metode pendidikan Islam. 

b. Menjadikan konsep pengaktualan pendidikan karakter pada surat al 

hujurat ayat 10-13 dalam pembelajaran PAI. di lembaga MA. 

Miftahul Ulum Besuki 

2 Manfaat Praktis 

• Sumbangan pemikiran bagi orang tua, guru PAI, lembaga, pengelola 

maupun pelaku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan dalam menentukan metode dan arah pengembangan 

pendidikan sekaligus menambah wawasan pendidikan Islam di 

Lembaga MA. Miftahul Ulum Besuki. 

• Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian-

penelitian yang lebih relevan. 

 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi Operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan 



 

 

mempertegas kata-kata/istilah kunci yang diberikan dengan judul 

penelitian: 

 Aktual   :  betul-betul ada ( terjadi); sesungguhnya, 

 Aktualisasi : Arti: perihal mengaktualkan; pengaktualan 

 Konsep  : Ide, rancangan atau pengertian yang diabstrakkan dari 

peristiwa konkrit. 
17

 Dalam kamus ilmiah populer, berarti “ide umum, 

pengertian, pemikiran, rancangan, dan rencana dasar”. 
18

 Namun 

dalam penelitian ini konsep yang dimaksud adalah ide  pemikiran atau 

gagasan mufassir tentang pendidikan karakter pada surat al- Hujurat ayat 

10-13. 

Karakter : Tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

Pendidikan Karakter : Pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik- buruk, 

memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Pembentukan: proses, cara, perbuatan membentuk, yang dalam penelitian 

ini adalah proses membentuk insan kamil dengan adanya pendidikan 

karakter dalam surat al-Hujurat ayat 10-13. 
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18 Pius A Partanto, M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 

2011), hlm. 366. 

 



 

 

Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsirannya 

pendidikan karakter dan membuktikan penerapan serata hasil 

pengaktualisasian konsep pendidikan karakter dalam surat al-Hujurat ayat 

10-13. Dalam pembelajaran PAI. Di MA. Miftahul Ulum Besuki. 

 

F. BATASAN STUDI 

Adapun dalam penelitian tesis ini peneliti membatasi penerapan 

konsep pendidikan karakter pada surat tertentu yaitu pada surat al-Hujurat 

dengan  menggunakan 4 ayat saja yaitu ayat 10-13 saja. 

Penulis juga membatasi dalam mengkaji konsep pendidikan karakter 

dengan menggunakan tafsir kontemporer menggunakan Tafsir FI Zhilalil 

Qur‟an karangan Sayyid Quthb, dan yang mewakili tafsir modern ialah 

Tafsir al-Misbah karangan M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur‟anul Majid 

An-Nuur karangan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 

 

G. ORISINALITAS PENELITIAN 

Untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama 

maka diperlukan orisinilitas penelitian, yaitu untuk mengetahui persamaan 

dan perbedaan bidang kajian yang diteliti dengan peneliti lainnya. Dalam 

pemahaman untuk mengetahui orisinilitas penelitian ini sebelumnya penulis 

telah melihat dan mengamati penelitian terdahulu yang di anggap relevan 

dengan penelitian ini sebagai perbandingan adalah sebagai berikut: 



 

 

Muhamad Suhaedi 
19

 , Tesis. 2016, Judul: Konsep Pendidikan 

Karakter dalam perspektif al-Qur‟an surat Lukman, Kata kunci: 

Pendidikan karakter. 

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap konsep pendidikan karakter 

dalam surat Lukman dengan fokus penelitian yang mencakup: 1) karakter 

manusia dalam al-Qur‟an surat Lukman, 2) nilai karakter dalam surat 

lukman, 3) proses penanaman nilai karakter yang terdapat dalam surat 

lukman. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1 karakter manusia dalam al-

Qur‟an surat lukman meliputi: muhsinin, kesalehan, kepedulian yang 

tinggi, rendah hati, sombong, kufur nikmat.2 nilai karakter dalam surat 

lukman meliputi: nilai iman/ tauhid, nilai birrul waalidain (berbakti pada 

orang tua), nilai syukur, bijaksana, dan nilai sabar. 3 proses penanaman nilai 

karakter dalam surat luqman yang meliputi:  

 a) tujuan pendidikan yang termuat dalam surat lukman adalah proses 

penanaman nilai dalam upaya untuk membentuk insan kamil, manusia 

yang kaya akan nilai-nilai karakter yang bernuansa keislaman- 

bercerminkan pada akhlak nabi yang bersumber pada al-Qur‟an dan 

hadits,  

 b) materi pendidikan luqman terdiri dari akidah, syari’ah, dan akhlak,  c) 

penanaman nilai keimanan,  akhlak, dan syari‟ah lukman menggunakan 

metode mau‟ idzoh (nasihat), qudwah ( teladan), targhib (anjuran), 

tarhib (ancaman),  dan metode larangan. 

                                                             
19 Mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. 



 

 

Johansyah
20

, Jurnal. 2011. Judul: Pendidikan Karakter Dalam Islam: Kajian 

dari Aspek Metodologis. Kata kunci: Pendidikan karakter, Islam.Hasil 

penelitian ini adalah pertama, mengaktualisasikan konsep pendidikan 

karakter al-Qur”an surat al-Hujurat pada pembelajaran PAI secara ontologis 

pendidikan karakter dalam upaya kolaborasi edukatif dari tiga aspek yaitu 

pengetahuan, perasaan dan perbuatan. Tujuan pendidikan karakter dalam 

Islam adalah untuk membentuk karakter muslim sejati yang dinginkan oleh 

Alquran, yaitu karakter muslim yang memiliki akhlakul karimah. pengabdi, 

muttaqin, mu‟min dan muslim, karakter al- asma al-husna, ulul albab, dan 

karakter kenabian. Kedua, terdapat  multi pendekatan yang dapat 

diidentifikasi terkait pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Di antara 

pendekatan yang digunakan Alquran dalam pendidikan karakter adalah: 1) 

Pendekatan teosentris 2) Pendekatan antropologis, 3) Pendekatan historis, 4) 

Pendekatan personality (kepribadian), 5) Pendekatan filsafat, dan 6) 

Pendekatan psikologis.  

 Di sisi lain ada juga pendekatan dalam pendidikan karakter yang 

meliputi 1) pendekatan penanaman nilai (inculcation approach), 2) 

pendekatan perkembangan kognitif, 3) pendekatan analisis nilai (value 

analysis approach), 4) pendekatan klarifikasi nilai (value clarification 

approach), dan 5), pendekatan pembelajaran berbuat (action learning 

approach).Ketiga, metode pendidikan karakter dari aspek kognitif meliputi 

                                                             
20 Mahasiswa Program Doktor, Kosentrasi Pendidikan Islam pada Program 

Pascasarjana IAIN  Ar- Raniry. Jurnal Ilmiah Islam Futura. Volume XI, No. 1, Agustus 

2011, hlm. 88-103. 

 



 

 

nasehat, cerita, ceramah dan metode dialog. Untuk membentuk aspek 

perasaan dalam pendidikan karakter, metode yang dapat digunakan adalah 

metode perumpamaan (amtsal) dan metode tarhib dan targhib. Adapun 

pendidikan karakter dalam aspek perbuatan dapat digunakan metode 

pembiasaan (habituasi) dan ketauladan (uswah/qudwah). Lebih spesifik, 

metode yang dapat digunakan dalam pendidikan karakter adalah metode 4 

M dalam pendidikan Karakter, yaitu mengetahui, mencintai, menginginkan, 

dan mengerjakan (knowing the good, loving the good, desiring the good, 

and acting the good) kebaikan secara simultan dan berkesinambungan. 

Azamiyah
21

, Jurnal. 2017. Judul: Konsep Pendidikan Karakter Dalam 

Al- Qur‟an (Kajian Tafsir Tarbawi tentang Surah Al-Hujurat; 11-13). Kata 

kunci: Pendidikan Karakter, Pendidikan Islam. 

Penjelasan konsep pendidikan karakter yang disajikan al-Qur‟an 

melalui ayat-ayat tersebut adalah: Tujuan pendidikan karakter adalah: 

Pembentukan insan kamil dan pembinaan akhlak. Sedangkan nilai-nilai 

dasar pendidikan  karakter yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut tentang 

semangat persatuan dan persaudaraan yang diusahakan untuk mengubah 

perbedaan menjadi pangkal sikap hidup positif. Tahapan- tahapan 

pendidikan yang dilakukan dalam pembentukan karakter anak adalah: 

melalui pendidikan akhlak, pendidikan aqidah dan pendidikan syari‟ah. 

Nilai-nilai karakter dalam surat tersebut adalah: saling mengenal (ta‟aruf), 
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Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1, 

2017, hlm. 1-16. 



 

 

persaudaraan, (ukhuwah), saling menolong (ta‟awun), toleransi (tasamuh). 

berhati-hati didalam tingkah laku, tidak mencela, tidak memanggil dengan 

panggilan yang buruk. 

Guntur Cahyono
22

, Jurnal. 2017. Judul: Pendidikan Karakter 

Perspektif Al Qur‟an dan Hadits. Kata kunci: Pendidikan, karakter, Islam. 

Hasil dari penelitian ini mengambil konsep Tadzkirah yaitu:Teladan 

merupakan metode yang digunakan Rasululloh dalam menyampaikan 

ajarannya, Arahan (berikan bimbingan) Bimbingan orang tua kepada 

anaknya, guru kepada muridnya, Dorongan Dalam mewujudkan  

pendidikan karakter yang diharapkan, diperlukan dorongan bagi anak didik 

yang berupa motivasi, Zakiyah (murni, suci, bersih) Konsep nilai kesucian 

diri dan keikhlasan dalam beramal dan keridhaan terhadap Allah SWT harus 

ditanamkan kepada anak, Kontinuitas Kontinuitas merupakan proses 

pembiasaan  dalam belajar, bersikap, dan berbuat, Ingatkan Orang tua dan 

guru hendaklah selalu mengingatkan  anak  didik  bahwa  mereka  selalu  

diawasi  oleh  Allah   yang Maha Pencipta yang mengetahui apa-apa yang 

tersembunyi walaupun  hanya tersirat di dalam hati, Repetition 

(pengulangan) Pendidikan yang efektif dilakukan dengan berulangkali, 

demikian halnya penanaman karakter anak harus dilakukan berulang-ulang, 

Organisasikan Guru harus mampu mengorganisasikan pengetahuan dan 

pengalaman yang sudah diperoleh siswa, Heart (hati), Metode yang terakhir 

adalah dengan sentuhan hati, berupa kelembutan dan kasih sayang. 
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Kehidupan hati adalah dengan iman, dan kematiannya adalah dengan 

kekufuran. Kesehatannya didasarkan atas ketaatan, dan sakitnya hati adalah 

akibat melakukan maksiat. 

Abd. Mukhid
23

, Jurnal. 2016. Judul: Konsep Pendidikan Karakter 

dalam al- Qur‟an. Kata kunci: Pendidikan, karakter, pendidikan karakter, 

al-Qur‟an. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua permasalahan yang  ingin 

dijawab dalam tulisan ini yaitu pertama, bagaimana konsep pendidikan 

karakter dalam al Qur’an, seperti perintah berbuat baik (ihsan) dan 

kebajikan (al-birri ) menepati janji (al-wafa), sabar, jujur, takut kepada 

Allah SWT, bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, pemaaf dalam banyak 

ayat didalam al-Quran, diantaranya seperti di dalam al-Qur‟an surat an-Nahl 

ayat 90, dan surah al-Isra‟ ayat 23-24. Kesemuanya itu merupakan prinsip-

prinsip dan nilai karakter mulia yang harus dimiliki oleh setiap pribadi 

muslim. Kedua, bagaimana konsep pendidikan karakter dalam pendidikan 

Islam. Hasilnya adalah Konsep pendidikan karakter di dalam pendidikan 

Islam telah tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam 

pribadi Rasul, tersemai nilai- nilai akhlak yang mulia dan agung, 

diantaranya seperti dalam surah al- Qalam ayat 4, dan surat al-Ahzab ayat 

21. Pendidikan Islam sejak awal menekankan agar nilai-nilai pendidikan 

karakter ditanamkan kepada anak sejak dini, yaitu: (a) memberikan 
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keteladanan (Al-Ahzab ayat 21), (b) membiasakan peserta didik untuk 

konsisten dalam beribadah dan beramal sholeh (Luqman ayat 17), (c) 

memberikan pendidikan tentang kesadaran tentang prinsip-prinsip dan 

dasar-dasar akhlak (Al-Isra‟ ayat 23), (d) menanamkan sikap, perilaku, dan 

tutur kata yang mulia kepada peserta didik. 

Azzah Nor Laila & Ahmad Saefudin 
24

 , Jurnal. 2017. Judul: 

Pendidikan Karakter dalam Perspektif al-Qur‟an. Kata kunci: Pendidikan 

Karakter, karakter al-Quran. 

Penelitian ini membahas pendidikan karakter dengan merujuk pada al- 

Qur‟an. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana 

konsep dan tahapan pendidikan karakter yang tertuang dalam al-Qur‟an? 

Hasil penelitian ini mengambil dan konsep al-Qur’an surat Lukman ayat 13-

19 menyatakan :  

“Bahwa masa yang tepat dalam pembentukan dan pendidikan karakter 

adalah sejak seorang anak terlahir di dunia. Bahkan dalam perkembangan 

selanjutnya, masa janin masih dalam kandungan juga sudah merupakan 

masa pendidikan untuk buah hati. Penanaman iman, kebaikan, teladan 

dan karakter hingga terbentuk anak berakhlak mulia perlu melalui 

beberapa tahap. Yang mana harus dimulai sejak dini dalam keluarga. 

Maka untuk mengatasi problem merosotnya moral anak bangsa, 

penanaman, pendidikan dan pembentukan karakter harus dimulai dan 

dibenahi dari lingkup keluarga”. 

 

Dari beberapa penelitian diatas betapa pentingnya membahas 

pendidikan karakter yang kesemuanya menggunakan metode kepustakaan. 

Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang pendidikan karakter 

yang sumber utamanya pertama adalah al-Qur‟an. Perbedaanya adalah pada 
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cara, surat dan bahasan dari keenam peneliti seperti membahas pendidikan 

karakter dalam al-qur‟an surat Yusuf, surat Lukman surat al-hujurat, 

maupun membahas dari hadits, juga membahas dari aspek metodologis, 

pengambilan konsep seperti Tadzkirah. dengan penjelasan diatas sangat 

berbeda apa yang dikaji oleh penulis terhadap pendidikan karakter dengan 

judul Aktualisasi Konsep Pendidikan Karakter pada Surat Al-Hujurat ayat 

10-13 dalam Pembelajaran PAI. Di MA. Miftahul Ulum Besuki Paparan 

tersebut telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas.. Berikut ini 

paparan peneltian terdahulu dalam bentuk tabel yakni :  

Tabel I. 1 penelitian terdahulu dan orsinalitas penelitian 

 

NO 

 

NAMA, 

JUDUL,  

TAHUN 

 

METODE 

 

FOKUS 

PENELITIAN 

 

ORISINALITAS 

PENELITIAN 

(PERBEDAAN 

DAN 

PERSAMAAN) 

1 2 3 4 5 

1. Muhamad 

Suhaedi, Tesis. 

2016, Judul: 

Konsep 

Pendidikan 

Karakter dalam 

Kualitatif 

Jenis: Library 

Research 

(kepustakaan) 

- Pendidikan 

karakter. 

Persamaan: 

Persamaannya 

adalah membahas 

tentang Konsep 

pendidikan karakter. 

Perbedaan: 



 

 

perspektif al- 

Qur‟an surat 

Lukman,
25

 

Perbedaannya 

adalah 

menggunakan surat 

Lukman. 

2. Johansyah, 

Jurnal. 2011. 

Judul: 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Islam: Kajian 

dari Aspek 

Metodologis.
26

 

Kualitatif 

Jenis: Library 

Research 

(kepustakaan) 

- Pendidikan 

karakter, 

- Islam. 

Persamaan: 

Persamaannya 

adalah membahas 

tentang pendidikan 

karakter. 

Perbedaan: 

Perbedaannya 

adalah membahas 

pendidikan karakter 

dari aspek 

metodologis. 

3. Azamiyah, 

Jurnal. 2017. 

Judul: Konsep 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Kualitatif 

Jenis: Library 

Research 

(kepustakaan) 

- Pendidikan 

Karakter, 

- Pendidikan 

Islam. 

Persamaan: 

Persamaannya 

adalah membahas 

tentang konsep 

pendidikan karakter 
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surat Lukman, Tesis. 2016 
26 Johansyah, Pendidikan Karakter Dalam Islam: Kajian dari Aspek Metodologis, 

Jurnal, 2011 



 

 

Al- Qur‟an 

(Kajian Tafsir 

Tarbawi 

tentang Surah 

Al-Hujurat; 11- 

13).
27

 

dalam Al-Qur‟an 

dan surat al-Hujurat 

ayat 11-13. 

Perbedaan: 

Perbedaannya 

adalah tidak 

membahas al- 

Hujurat ayat 10 dan 

mengkaji tafsir 

Tarbawi. 

4. Guntur 

Cahyono, 

Jurnal. 2017. 

Judul: 

Pendidikan 

Karakter 

Perspektif 

AlQur’an dan 

hadist 
28

  

Kualitatif 

Jenis: Library 

Research 

(kepustakaan) 

- Pendidikan, 

karakter, 

- Islam. 

penelitian ini 

Persamaan: 

Persamaannya 

adalah membahas 

tentang pendidikan 

karakter dalam Al- 

Qur‟an 

Perbedaan: 

Perbedaannya 

Adalah pembahasan 

PK dari hadist 

mengambil 
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 Azamiyah, Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur‟an (Kajian Tafsir 

Tarbawi tentang Surah Al-Hujurat; 11-13). Jurnal. 2017 
28 Guntur Cahyono, Pendidikan Karakter Perspektif Al Qur‟an dan Hadist, Jurnal. 

2017. 



 

 

Tadzkirah 

5. Abd. Mukhid, 

Jurnal. 2016. 

Judul: Konsep 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Al- Qur‟an.
29

 

Kualitatif 

Jenis: Library 

Research 

(kepustakaan) 

- Pendidikan, 

karakter, 

- Pendidikan 

karakter, 

- Al-Qur‟an. 

Persamaan: 

Persamaannya 

adalah membahas 

tentang pendidikan 

karakter dalam Al- 

Qur‟an 

 

Perbedaan: 

Perbedaannya 

adalah membahas 

PK dari Islam yang 

memulai dengan 

keteladanan 

Rasulullah saw. 

6. Azzah Nor 

Laila & Ahmad 

Saefudin, 

Jurnal. 2017. 

Judul: 

Kualitatif 

Jenis: Library 

Research 

(kepustakaan) 

- Pendidikan 

Karakter, 

- Karakter, 

- Al-Qur‟an. 

Persamaan: 

Persamaannya 

adalah membahas 

tentang pendidikan 

karakter dalam 
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 Abd. Mukhid, Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al- Qur‟an, Jurnal. 2016. 



 

 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Perspektif Al- 

Qur‟an.
30

 

perspektif Al- 

Qur‟an 

Perbedaan: 

Perbedaannya 

adalah membahas 

tahapan-tahapan 

PK 

 

 

Adapun Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah : 

1. Muhamad Suhaedi, tesis judul konsep pendidikan karakter dalam 

perspektif al- Qur’an surat Lukman, metode penelitian Kualitatif Jenis: 

Library Research (kepustakaan) 

Persamaannya adalah membahas tentang Konsep pendidikan karakter. 

Perbedaannya adalah menggunakan surat Lukman 

2. Johansyah, jurnal. judul: pendidikan karakter dalam islam: kajian dari 

aspek metodologis metode penelitian kualitatif jenis: Library Research 

(kepustakaan) 

Persamaannya adalah membahas tentang pendidikan karakter. 

Perbedaannya adalah membahas pendidikan karakter dari aspek 

metodologis 

3. Azamiyah, jurnal judul: konsep pendidikan karakter dalam al- qur’an 
                                                             

30
 Azzah Nor Laila & Ahmad Saefudin, Pendidikan Karakter Dalam Perspektif 

Al- Qur‟an, Jurnal. 2017 

 



 

 

(kajian tafsir tarbawi tentang surah al-hujurat; 11-13), metode penelitian 

kualitatif jenis: Library Research (kepustakaan) 

Persamaannya adalah membahas tentang konsep pendidikan karakter 

dalam Al-Qur‟an dan surat al-Hujurat ayat 11-13. 

Perbedaannya adalah tidak membahas al- Hujurat ayat 10 dan mengkaji 

tafsir Tarbawi. 

4. Guntur Cahyono, jurnal judul: pendidikan karakter perspektif al qur’an 

dan hadist, metode penelitian kualitatif jenis: Library Research 

(kepustakaan) 

Persamaannya adalah membahas tentang pendidikan karakter dalam Al- 

Qur’an sedangkan Perbedaannya Adalah pembahasan pendidikan karakter 

dari hadist mengambil tadzkirah 

5. Abd. Mukhid, jurnal judul: konsep pendidikan karakter dalam al- Qur’an, 

metode penelitian kualitatif jenis: Library Research (kepustakaan) 

Persamaannya adalah membahas tentang pendidikan karakter dalam Al- 

Qur’an 

Perbedaan: Perbedaannya adalah membahas pendidikan karakter dari 

Islam yang memulai dengan keteladanan Rasulullah SAW. 

6. Azzah Nor Laila & Ahmad Saefudin, jurnal judul: pendidikan karakter 

dalam perspektif al- Qur’an, metode penelitian kualitatif jenis: library 

research (kepustakaan) 

Persamaannya adalah membahas tentang pendidikan karakter dalam 

perspektif Al- Qur‟an 



 

 

Perbedaannya adalah membahas tahapan-tahapan pendidikan karakter 

Dengan mengetahui persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti 

dengan peneliti lainnya. Dalam pemahaman untuk mengetahui orisinilitas 

penelitian ini sebelumnya penulis telah melihat dan mengamati penelitian 

terdahulu yang di anggap relevan dengan penelitian ini sebagai 

perbandingan untuk  menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal 

yang sama maka diperlukan orisinilitas penelitian 

 


