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Abstrak: Agama berperanan sebagai fondasi bagi setiap warga negara dalam  

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara penganut Islam 

terbesar warganya di dunia, maka sepak terjang bangsa Indonesia  wajar  

banyak diwarnai oleh sikap dan perilaku atau karakter umat Islam. 

Karakter/Akhlak Mulia, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional karena 

menjadi salah satunya. Namun, fenomena ada menunjukkan bahwa perilaku 

umat beragama di Indonesia ada menjadi pemicu lahirnya berbagai karakter 

yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang diharapkan seperti; telibat 

konflik, korupsi, tidak jujur dan penyakit masyarakat lainnya.  Padahal 

tujuan akhir dari ajaran agama khususnya Islam itu adalah justeru agar umat 

memiliki sikap dan perilaku/berkarakter mulia. Tulisan ini bertujuan untuk 

mengajak pembaca mengkaji kembali bagaimana pendidikan/pendidikan  

Islam  dapat menjamin terwujudkannya manusia muslim yang berkarakter 

mulia itu. Untuk membangun manusia yang memiliki nilai-nilai karakter 

yang mulia dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang 

lengkap (kaffah) terkait dengan sistem ajaran Islam bagian; aqidah, syari’ah, 

dan akhlak. Aqidah dan syari’ah yang benar dan kuat akan membuat 

tewujudnya akhlak (karakter) yang benar pula. Berkaitan dengan nilai-nilai 

karakter berbasis Islam dua tokoh penting tidak dapat diabaikan 

pandangannya. Pertama al-Raghib al-asfahani dan kedua al-Gazali. Menurut 

Asfahani pembentukan karakter mulia itu dapat dilakukan melalui 

penyucian jiwa yang dicapai melalui pendidikan, melakukan kesederhanaan, 

kesabaran, dan keadilan. Sementara al gazali mengatakan bahwa akhlak 

atau karakter yang baik itu adalah seperti sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah 

saw. dengan menawarkan formula membagi jiwa menjadi dua bagian yaitu 

jiwa binatang dan jiwa manusia. Ketika kekuatan untuk memenuhi kekuatan 

jasmaniah dapat ditundukkan oleh kekuatan praktis, maka akan lahirlah 

sifat-sifat yang baik akan muncul dalam jiwa. Karakter abad ke-21 ini hanya 

cenderung dalam konteks penghormatan dan tanggung tanggung jawab 

sebagaimana digambarkan Thomas Luckino dan tidak  berakar pada 

teologis yang kuat karena itu  cenderung rapuh dan rentan menghadapi 

berbagai tantangan, maka pendidikan karakter berbasis Islam aqidah dan 

syari’ah menjadi alternatif paling tepat untuk dikembangkan pada anak usia 

sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk karakter warga bangsa yang 

siap menghadapi kompetisi sekaligus mempertahankan jati diri bangsa dari 

berbagai pengaruh yang tidak diperlukan bangsa  Indonesia di era global ini. 

  

Kata kunci:  beragama, akhlak mulia, pendidikan karakter, penghormatan 

dan tanggungjawab, pendidikan Islam.  
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1.0 PENDAHULUAN 

Meskipun Indonesia bukan  negara agama, tetapi Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan  tidak memperkenankan warga negara  

tidak beragama.  Indonesia sangat menjunjung tinggi agama karena agama berperan 

sebagai fondasi perilaku atau karakter bagi setiap warga negara, dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, maupun  bernegara.  Karena itu adalah wajar, sebagai  negara  

yang warganya  penganut agama Islam  terbesar  di  dunia kalau   sepak terjang bangsa 

Indonesia banyak diwarnai oleh sikap dan perilaku umat Islam. 

Indonesia telah mengelola kehidupan beragama secara  komprehensif termasuk 

didalamnya kehidupan beragama umat  Islam supaya  agama tersebut   berfungsi  dalam 

kehidupan yang ditandai dengan munculnya karakter warga bangsa yang relijius Islami.  

Namun demikian, ada fakta yang tidak bisa dipungkiri hingga sekarang bahwa  Indonesia 

direpotkan oleh permasalahan agama  dan  kehidupan umat  beragama.   Harusnya umat 

beragama  terutama  para tokohnya menjadi model dan panutan dalam sikap dan 

perilakunya sehari-hari bagi warga yang lain. Namun realitasnya  ternyata belum demikian. 

Karena,  ada  umat/penganut agama  justeru menjadi pemicu  konflik perilaku menyimpang 

lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Contoh  adanya  teroris yang sekarang 

menjadi musuh dunia termasuk musuh Indonesia, sebagian pelakunya minimal orang yang 

mengaku beragama bahkan taat beragama. Koruptor   secara lahiriah adalah juga  orang 

yang memiliki agama yang baik. Pelaku  tindakan anarkis di tengah  masyarakat  juga 

penganut agama yang baik. Demikian pula tawuran  yang  terjadi baik antar orang dewasa 

maupun  tawuran antar siswa dalam bentuk gerombolan maupun individu yang berujung 

hilangnya beberapa nyawa adalah juga para pemeluk agama. Fenomena yang dikemukakan 

itu  adalah sebagai sampel dari seluruh fenomena  karakter yang tidak produktif bahkan 

kontra produktif untuk menghadapi masa depan negara bangsa yang  sangat kompetitif 

kedepannya  di era global ini. 

Dari aspek pendidikan, termasuk pendidikan Islam pada umumnya mereka yang 

berperilaku seperti di atas sudah mendapatkan  bekal pendidikan dan pendidikan agama 

yang cukup sejak jenjang pendidikan dasar  hingga pendidikan menengah bahkan sampai 

pendidikan tinggi. Perilaku yang sama tidak berbeda dengan di negara sekuler seperti 

Amerika serikat dimana aspek agama hanya menjadi urusan pribadi. Menurut  Lickona tren 

anak muda di Amerika adalah; melakukan kekerasan dan tindakan anarkis, pencurian, 

tindakan curang, pengabaian terhadap aturan yang berlaku, tawuran antar siswa, 

ketidaktoleranan, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang terlalu 

dini dan penyimpangannya, dan  sikap perusakan diri. Dari aspek ini nyaris tidak ada 

bedanya perilaku sebagian warga negara di negara yang menjunjung tinggi agama dengan 

negara sekuler yang menempatkan  agama hanya  sebagai urusan pribadi. 

  Ironis memang, karena perbuatan sebagian umat yang berlawanan dengan ajaran 

agama Islam seperti itu, memberi kesan seoalah-olah agama tidak dapat menjadi suluh bagi 

manusia. Pada hal secara absolut (mutlak), justru  tujuan utama diturunkannya agama bagi 

manusia sejatinya adalah untuk bekal manusia dalam mengatur perikehidupannya di muka 

bumi ini. Allah mengutus para nabi dan rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada 

seluruh umat manusia agar dijadikan  pedoman    dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari 

dengan benar. Para nabi diutus untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus perdamaian di 

muka bumi. Agama tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat yang  salah  

dan  menyimpang  dari  kebenaran.  Kalaupun  akhirnya  banyak  penganut agama yang 



tidak dapat mewujudkan kemaslahatan di muka bumi ini, atau sebaliknya malah menjadi 

pemicu terjadinya berbagai tindakan kriminal, maka jelas yang salah bukan agamanya, 

akan tetapi penganut agamanya yang tidak bisa mewujudkan pesan-pesan agama  dalam 

bentuk sikap dan perilaku beragama yang sesuai dengan ajaran agamanya.  

Tujuan akhir dari pendidikan/pembelajaran  agama yang biasanya diberikan melalui 

semua jalur pendidikan itu adalah terbentuknya sikap dan perilaku umat beragama yang 

berkarakter mulia. Semua aturan agama Islam baik  berupa perintah  maupun  larangan  

adalah  dalam  rangka  mewujudkan  sikap  dan  perilaku manusia yang berkarakter mulia  

yang biasa disebut dengan taqwa.  Tulisan singkat ini ingin mengajak pembaca untuk 

mengkaji pertanyaan Bagaimanakah Seharusnya Penanaman  Nilai-nilai Islam Melalui  

Pendidikan Untuk Membentuk Karakter Mulia (Akhlaqul Kariimah) Guna  Menghadapi 

tantangan  di Era global. Dari pertanyaan yang diajukan itu maka tulisan ini penulis beri judul 

dengan Pendidikan Karakter Berbasis Islam di Era Global. Berbagai kajian yang telah 

dilakukan dalam bidang ini, termasuk tulisan kecil dan sederhana ini tentu diharapkan  
dapat   lebih memberi penguatan atas jaminan untuk   terwujudnya manusia-manusia  

muslim yang berkarakter mulia melalui seluruh ajaran agama di dalamnya. Tulisan ini 

ditulis dengan sistematika pembahasan, bagian: A. Pendahuluan, B. Pendidikan Karakter 

C. Era Global D. Nilai-Nilai Islam sebagai Basis Karakter D.  Penanaman Nilai-nilai 

Karakter Berbasis Islam, D. Penutup. 
 

2.0 PENDIDIKAN  KARAKTER DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

Membicarakan  pendidikan karakter ada baiknya dimulai dengan membahas “pendidikan” 

dan “karakter”. Setelah itu baru dipahami apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter.  

Istilah  pendidikan  berasal  dari  kata  “didik”  dengan  memberinya awalan “pe” dan 

akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan 

ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie”, yang berarti bimbingan yang 

diberikan kepada anak, istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 

dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab 

istilah ini sering  diterjemahkan  dengan  “tarbiyah”  yang  berarti  pendidikan. Dalam 

perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan dan pertolongan yang diberikan 

dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam 

perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau 

sekelompok orang agar menjadi  dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan 

yang lebih baik dalam arti mental maupun pisik. Dengan demikian pendidikan berarti, 

segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.  

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, 

bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. Sedangkan 

fungsi pendidikan nasional adalah  untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk   

watak   serta   peradaban   bangsa   yang   bermartabat   dalam   rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan tujuan   untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.  Dari rumusan ini terlihat dengan jelas bahwa pendidikan 

nasional mengemban misi yang tidak ringan, yakni membangun manusia yang utuh dan 

paripurna yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung di samping juga harus memiliki 

keimanan dan ketakwaan.  Karena itulah pendidikan itu disebut sebagai  agent of change 

yang harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa.  Sementara Pendidikan Islam 
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adalah suatu proses edukatif lebih menyempurnakan dengan mengarahkan kepada 

pembentukan akhlak atau kepribadian yang lebih totalitas. Pengertian pendidikan   seperti 

disebutkan di atas mengacu kepada suatu sistem yaitu “sistem pendidikan Islam”.  

Selanjutnya, kata  karakter, secara etimologis adalah berasal dari bahasa Inggris  

character yang diadaptasi dari  bahasa Yunani (Greek), yaitu charasein yang berarti “to 

engrave”. Kata “to engrave” bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau 

menggoreskan.  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata “karakter” diartikan dengan 

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

yang lain dan watak. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas  karakter juga bisa berarti huruf, 

angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik. 

Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau 

berwatak.  Dengan demikian karakter juga dapat diartikan sebagai kepribadian atau akhlak. 

Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas dalam diri seseorang. Karakter 

bisa terbentuk melalui lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil ataupun 

bawaan dari lahir. Ada yang berpendapat baik dan buruknya karakter manusia memanglah 

bawaan dari lahir. Jika jiwa bawaannya baik, maka manusia itu akan berkarakter baik. 

Tetapi  pendapat  itu  bisa  saja  salah.  Jika  pendapat  itu  benar,  maka pendidikan 

karakter tidak ada gunanya, karena tidak akan mungkin merubah karakter orang. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan berkarakter yang dirumuskan oleh 

Kemendiknas meliputi delapan belas nilai sebagaimana berikut:  

1. Religius, yakni  sikap  dan  perilaku  yang  patuh  dalam  melaksanakan ajaran agama 

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

dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi, yakni sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

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

4. Disiplin, yakni tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras, yakni tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbegai 

ketentuan dan peraturan. 

6. Kreatif, yakni berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis, yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan  meluas  dari  sesuatu  yang dipelajarinya, dilihat, dan di dengar. 

10. Semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bamgsa lain negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11. Cinta tanah air, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

12. Menghargai prestasi, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain.  



13. Bersahabat/ komunikatif, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilakn sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

14. Cinta damai, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

15. Gemar membaca, yakni kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan,  yakni  sikap  dan  tindakan  yang  selalu  berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli sosial, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

18. Tanggung   jawab,   yakni   sikap   dan   perilaku   seseorang   untuk melaksanakan 

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

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

Untuk membangun manusia yang memiliki nilai-nilai karakter yang agung seperti 

dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional dan 18 karakter yang perlu dikembangkan di 

atas,  dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang lengkap (kaffah). Masing-

masing unsur perlu diantar dengan aqidah dalam arti bahwa karakter perlu dimiliki dan 

harus dilakukan karena itu adalah perintah Tuhan, Allah Swt. Karakter perlu dilaksanakan 

sesuai Syari’ah, karena itulah cara yang ajarkan Allah dan itulah cara yang diyakini paling 

benar. Kemudian sistem pendidikan perlu  ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan 

yang benar.  

 Sistem ajaran Islam yang perlu dipahami sebagai basis dari karkater islami 

dikelompokkan menjadi tiga bagian,  yaitu bagian aqidah (keyakinan), bagian syari’ah 

(aturan-aturan hukum tentang ibadah dan muamalah), dan bagian  akhlak (karakter). 

Ketiga bagian ini tidak bisa dipisahkan, tetapi harus menjadi satu kesatuan yang utuh 

yang saling mempengaruhi. Aqidah merupakan fondasi yang menjadi tumpuan untuk 

terwujudnya syari’ah dan akhlak. Sementara itu, syari’ah merupakan bentuk bangunan 

yang hanya bisa terwujud bila dilandasi oleh aqidah yang benar dan akan mengarah pada 

pencapaian akhlak (karakter) yang seutuhnya. Dengan demikian, akhlak (karakter) 

sebenarnya merupakan hasil atau akibat terwujudnya bangunan syari’ah yang benar yang 

dilandasi oleh fondasi aqidah yang kokoh. Tanpa aqidah dan syari’ah, mustahil akan 

terwujud akhlak (karakter) yang sebenarnya. 

 Pendidikan akhlak (karakter) adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai 

akhlak yang karimah (karakter mulia) adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan Islam. Di 

samping membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal, dan ilmu, peserta didik juga 

membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian.  

Sejalan  dengan  konsep  ini  maka  semua  mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan 

kepada peserta didik haruslah mengandung muatan pelajaran akhlak (karakter) dan setiap 

guru atau dosen haruslah memerhatikan sikap dan tingkah laku peserta didiknya. 

 Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi yang 

dimaksud adalah ilmu yang amaliyah. Artinya, seorang yang memperoleh suatu ilmu akan 

dianggap berarti apabila ia mau mengamalkan ilmunya. Terkait dengan hal ini, al- Ghazali 

mengatakan, “Manusia seluruhnya akan hancur, kecuali orang-orang yang berilmu. Semua 

orang yang berilmu akan hancur, kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang 
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beramal pun akan hancur, kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur”. Al-Ghazali 

memandang pendidikan sebagai teknik atau skill, bahkan sebagai sebuah ilmu yang 

bertujuan untuk memberi manusia pengetahuan dan watak (disposition) yang dibutuhkan 

untuk mengikuti petunjuk Tuhan sehingga dapat beribadah kepada Tuhan dan mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan hidup. 

Sebagai bagian dari pendidikan nasional, Pendidikan Agama mempunyai peran 

yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional dan fungsi tersebut  untuk  membentuk  manusia  Indonesia  yang  beriman  dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga 

kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. 

 Melihat demikian pentingnya Pendidikan Agama di sekolah dan perguruan tinggi 

sebagaimana   dirumuskan   dalam   peraturan   perundang-undangan   di   atas,   maka 

Pendidikan Agama (Islam dan yang lain) memainkan peran dan tanggung jawab yang 

sangat besar dalam ikut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, terutama untuk 

mempersiapkan peserta didik dalam memahami ajaran-ajaran agama dan berbagai ilmu 

yang dipelajari serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari agar memiliki budi 

pekerti atau karakter mulia (al-akhlaq al-karimah), yang ditunjang dengan penguasaan 

ilmu dengan baik kemudian mampu mengamalkan ilmunya dengan tetap dilandasi  oleh  

iman  yang  benar  (tauhid).  Dengan  kriteria  seperti  ini,  diharapkan Pendidikan 

Agama Islam mampu mengangkat derajat para peserta didik sesuai dengan bidang ilmu 

yang ditekuninya. 

 Untuk mewujudkan tujuan di atas, bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang 

harus diperhatikan mulai dari materinya, pengelolaan atau manajemennya,  metodologinya,  

sarana  dan  prasarananya,  hingga  guru/dosen  dan peserta didiknya. Pendidikan Agama 

sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah (mata kuliah di Perguruan Tinggi) harus 

diupayakan agar bisa mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman sehingga mampu 

mengemban fungsi dan tujuan pendidikan nasional seperti yang ditegaskan di atas tanpa 

harus meninggalkan ajaran-ajaran pokoknya. 

 Sementara itu karakter oleh Thomas Lickona didefinisikan sebagai “A reliable 

inner disposition to respond to situations in a morally good way.” Selanjutnya Lickona 

menambahkan, “Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, 

moral feeling, and moral behavior”.  Menurut Lickona, karakter mulia (good character) 

meliputi pengetahuan tentang kebaikan (moral khowing), lalu menimbulkan komitmen 

(niat) terhadap kebaikan (moral feeling), dan akhirnya benar- benar melakukan kebaikan 

(moral behaviour). Dengan kata  lain, karakter mengacu kepada serangkaian 

pengetahuan (cognitives), sikap (attitides), dan motivasi (motivations), serta perilaku 

(behaviors) dan keterampilan (skills). 

 Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, 

sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi 

seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan 

dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep karakter ini muncul konsep 

pendidikan karakter (character education). Ahmad Amin menjadikan kehendak (niat) 

sebagai awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika kehendak itu 

diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku.  



 Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang 

salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan 

mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang 

sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Selanjutnya Frye menegaskan 

bahwa  pendidikan  karakter  merupakan  usaha   yang  disengaja  untuk   membantu 

seseorang memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter 

mulia.  

 Seperti dijelaskan di atas bahwa karakter identik dengan akhlak. Dalam perspektif 

Islam,  karakter  atau  akhlak  mulia  merupakan  buah  yang  dihasilkan  dari  proses 

penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi aqidah yang kokoh. 

Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah 

fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada diri 

seseorang jika ia tidak memiliki aqidah dan syariah yang benar. Seorang Muslim yang 

memiliki aqidah atau iman yang benar pasti akan mewujud pada sikap dan perilaku 

sehari-hari yang didasari oleh imannya. Sebagai contoh, orang yang memiliki iman yang 

benar kepada Allah, ia akan selalu mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi 

seluruh larangan-Nya. Dengan demikian, ia akan menjadi orang yang bertakwa  yang 

selalu  berbuat  yang baik  dan  menjauhi  hal-hal  yang dilarang (buruk). Iman kepada 

yang lain (malaikat, kitab, dan seterusnya) akan menjadikan sikap dan perilakunya terarah 

dan terkendali sehingga akan mewujudkan akhlak atau karakter mulia. 

 Hal  yang sama  juga terjadi  dalam  hal  pelaksanaan syariah. Semua ketentuan 

syariah Islam bermuara pada terwujudnya akhlak atau karakter mulia. Seseorang yang 

melaksanakan shalat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya, pastilah 

akan membawanya untuk selalu berbuat yang benar dan terhindar dari perbuatan keji 

dan munkar. Demikianlah hikmah pelaksanaan syariah dalam hal shalat yang juga terjadi 

pada ketentuan-ketentuan syariah lainnya seperti zakat, puasa, haji, dan lainnya. Hal yang 

sama juga terjadi dalam pelaksanaan muamalah, seperti perkawinan, perekonomian, 

pemerintahan, dan lain sebagainya. Kepatuhan akan aturan muamalah akan membawa 

pada sikap dan perilaku seseorang yang mulia dalam segala aspek kehidupannya. 

 Dalam al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan karakter atau 

akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang Muslim dengan yang 

bukan Muslim. Karena itu karakter perlu berbasis Islam atau Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah Saw. Beberapa contoh seperti perintah berbuat kebaikan (ihsan) dan 

kebajikan (al-birr), menepati janji (al-wafa), sabar, jujur, takut pada Allah Swt., 

bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, dan pemaaf terdapat dalam: (QS. al-Qashash [28],  

77,  QS. al-Baqarah [2]: 177,  QS. al-Muminun (23): 1–11,  QS. al- Nur [24]: 37,   QS. al-

Furqan [25]: 35–37,   QS. al-Fath [48]: 39,  dan QS. Ali ‘Imran [3]: 134). Ayat-ayat ini 

merupakan ketentuan yang mewajibkan pada setiap Muslim melaksanakan nilai karakter 

mulia dalam berbagai aktivitasnya. 

 Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan 

hanya hasil pemikiran, tetapi juga  tidak terlepas dari realitas hidup. Karakter juga 

merupakan persoalan yang terkait dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan yang 

digariskan oleh  akhlaq  qur’aniah.  Dengan  demikian,  karakter  mulia merupakan sistem 

perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash al-Quran dan hadis. 

 Secara umum karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu karakter 

mulia (al-akhlaq al-mahmudah) dan karakter tercela (al-akhlaq al-madzmumah). Karakter 

mulia harus diterapkan dalam kehidupan setiap muslim sehari-hari, sedang karakter tercela 

harus dijauhkan dari kehidupan setiap muslim. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, karakter 

Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu karakter terhadap Khaliq (Allah Swt.) dan karakter 
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terhadap makhluq (makhluk/selain Allah Swt.). Karakter terhadap makhluk bisa dirinci 

lagi menjadi beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, karakter 

terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta karakter 

terhadap benda mati (lingkungan alam). 

 Islam menjadikan aqidah sebagai fondasi syariah dan akhlak. Karena itu, karakter 

yang mula-mula dibangun setiap Muslim adalah karakter terhadap Allah Swt. Ini bisa 

dilakukan  misalnya  dengan  cara  menjaga  kemauan  dengan  meluruskan  ubudiyah 

dengan dasar tauhid (QS. al-Ikhlash [112]: 1–4; QS. al-Dzariyat [51]: 56), menaati 

perintah Allah atau bertakwa (QS. Ali ‘Imran [3]: 132), ikhlas dalam semua amal (QS. al-

Bayyinah [98]: 5), cinta kepada Allah (QS. al-Baqarah [2]: 165), takut kepada Allah (QS. 

Fathir [35]: 28), berdoa dan penuh harapan (raja’) kepada Allah Swt. (QS. al- Zumar [39]: 

53), berdzikir (QS. al-Ra’d [13]: 28), bertawakal setelah memiliki kemauan dan ketetapan 

hati (QS. Ali ‘Imran [3]: 159, QS. Hud [11]: 123), bersyukur (QS. al- Baqarah [2]: 152 

dan QS. Ibrahim [14]: 7), bertaubat serta istighfar bila berbuat kesalahan (QS. al-Nur [24]: 

31 dan QS. al-Tahrim [66]: 8), rido atas semua ketetapan Allah (QS. al-Bayyinah [98]: 8), 

dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah (QS. Ali ‘Imran [3]: 154). Selanjutnya 

setiap Muslim juga dituntut untuk menjauhkan diri dari karakter tercela terhadap Allas 

Swt., misalnya: syirik (QS. al-Maidah (5): 72 dan 73; QS. al-Bayyinah [98]: 6); kufur 

(QS. al-Nisa’ [4]: 136); dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter-karakter 

muliah terhadap Allah. 

 Al-Quran banyak mengaitkan karakter atau akhlak terhadap Allah dengan akhlak 

kepada  Rasulullah.  Jadi,  seorang  Muslim  yang  berkarakter  mulia  kepada  sesama 

manusia harus memulainya dengan bernkarakter mulia kepada Rasulullah. Sebelum 

seorang Muslim mencintai sesamanya, bahkan terhadap dirinya, ia harus terlebih dahulu 

mencintai Allah dan Rasulullah. Kualitas cinta kepada sesama tidak boleh melebihi 

kualitas cinta kepada Allah dan Rasulullah (QS. al-Taubah [9]: 24). Karakter yang lain 

terhadap Rasulullah adalah taat kepadanya dan mengikuti sunnahnya (QS. al-Nisa’ [4]:59) 

serta mengucapkan shalawat dan salam kepadanya (QS. al-Ahzab [33]: 56). Islam 

melarang mendustakan Rasulullah dan mengabaikan sunnah-sunnahnya. 

 Islam juga mengajarkan kepada setiap Muslim untuk berkarakter mulia terhadap 

dirinya sendiri. Manusia yang telah diciptakan dalam sibghah Allah Swt. dan dalam 

potensi fitriahnya berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara kesucian lahir dan 

batin (QS. al-Taubah [9]: 108), memelihara kerapihan (QS. al-A’raf [7]: 31), menambah 

pengetahuan sebagai modal amal (QS. al-Zumar [39]: 9), membina disiplin diri (QS. al- 

Takatsur [102]: 1-3), dan lain-lainnya. Sebaliknya Islam melarang seseorang berbuat 

aniaya terhadap dirinya (QS. al-Baqarah [2]: 195); melakukan bunuh diri (QS. al-Nisa’ [4]: 

29-30); minum minuman keras atau yang sejenisnya dan suka berjudi (QS. al- Maidah [5]: 

90-91); dan yang lainnya. 

 Selanjutnya setiap Muslim harus membangun karakter dalam lingkungan 

keluarganya. Karakter mulia terhadap keluarga dapat dilakukan misalnya dengan berbakti 

kepada kedua orang tua (QS. al-Isra’ [17]: 23), bergaul dengan ma’ruf (QS. al- Nisa’ [4]: 

19), memberi nafkah dengan sebaik mungkin (QS. al-Thalaq [65]: 7), saling mendoakan 

(QS. al-Baqarah [2]: 187), bertutur kata lemah lembut (QS. al-Isra’ [17]:23), dan lain 

sebagainya. Setiap Muslim jangan sekali-kali melakukan yang sebaliknya, misalnya berani 

kepada kedua orang tua, suka bermusuhan, dan lain sebagainya. 

 Terhadap tetangga, seorang Muslim harus membina hubungan baik tanpa harus 

memperhatikan perbedaan agama, etnis, bahasa, dan yang semisalnya. Tetangga adalah 



sahabat yang paling dekat. Begitulah Nabi menegaskan dalam sabdanya, “Tidak henti-

hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga aku merasa 

tetangga sudah seperti ahli waris” (HR. al-Bukhari). Bertolak dari hal ini Nabi saw. 

memerinci hak tetangga sebagai berikut: “Mendapat pinjaman jika perlu, mendapat 

pertolongan kalau minta, dikunjungi bila sakit, dibantu jika ada keperluan, jika jatuh 

miskin hendaknya dibantu, mendapat ucapan selamat jika mendapat kemenangan, dihibur   

jika   susah,   diantar   jenazahnya   jika   meninggal   dan   tidak   dibenarkan membangun 

rumah lebih tinggi tanpa seizinnya, jangan susahkan dengan bau masakannya, jika 

membeli buah hendaknya memberi atau jangan diperlihatkan jika tidak memberi” (HR. 

Abu Syaikh). Inilah karakter yang harus diamalkan setiap Muslim terhadap tetangga, 

jangan sampai ia melakukan hal yang sebaliknya. 

 Setelah selesai membina hubungan baik dengan tetangga, setiap Muslim juga 

harus membina hubungan baik di masyarakat. Dalam pergaulan di masyarakat setiap 

Muslim harus dapat berkarakter sesuai dengan status dan posisinya masing-masing. 

Sebagai pemimpin, seorang Muslim hendaknya memiliki karakter mulia seperti beriman 

dan bertakwa, berilmu pengetahuan cukup agar semua urusan dapat ditangani secara 

profesional dan tidak salah urus, memiliki keberanian dan kejujuran, lapang dada, dan 

penyantun (QS. Ali ‘Imran [3]: 159), serta didukung dengan ketekunan, kesabaran, dan 

melindungi rakyat yang dipimpinnya. Dari bekal sikap inilah pemimpin akan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memelihara amanah, adil (QS. al-

Nisa’ [4]: 58), melayani dan melindungi rakyat (sabda Nabi riwayat Muslim), dan 

membelajarkan rakyat. Ketika menjadi rakyat, seorang Muslim harus patuh kepada 

pemimpinnya (QS. al-Nisa’ [4]: 59), memberi saran dan nashihat jika ada tanda-tanda 

penyimpangan (sabda Nabi riwayat Abu Daud). 

 Akhirnya, seorang Muslim juga harus membangun karakter mulia terhadap 

lingkungannya.  Lingkungan  yang  dimaksud  adalah  segala  sesuatu  yang  berada  di 

sekitar manusia, yakni binatang, tumbuhan, dan alam sekitar (benda mati). Karakter 

yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan manusia di bumi, yakni 

untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan fungsi 

ciptaan-Nya. Dalam al-Quran Surat al-An’am (6): 38 dijelaskan bahwa binatang melata 

dan  burung-burung  adalah  seperti  manusia  yang  menurut  al-Qurtubi  tidak  boleh 

dianiaya.  Baik di masa perang apalagi ketika damai Islam menganjurkan agar tidak ada 

pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali terpaksa, tetapi sesuai dengan sunnatullah 

dari tujuan dan fungsi penciptaan (QS. al-Hasyr [59]:5). 
 

 

3.0 PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER BERBASIS ISLAM DI ERA 

GLOBAL 

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad saw. adalah model terbaik dalam 

berkarakter sekaligus dalam penanaman karakter di kalangan masyarakatnya. Nabi 

Muhammad berhasil membangun karakter masyarakat Arab menjadi berbalik dari karakter 

sebelumnya, yakni yang sebelumnya jahiliyah (bodoh dan biadab) menjadi Islami (penuh 

dengan nilai-nilai Islam yang beradab). Pembinaan karakter ini dimulai dengan 

membangun aqidah orang-orang Arab selama kurang lebih tiga belas tahun, yakni 

ketika Nabi masih berdomisili di Makkah dan dilanjutkan dengan pembentukan karakter 

mereka dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali ibadah dan 

muamalah mereka sehari-hari selama kurang lebih sepuluh tahun. Dengan modal aqidah 
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dan syariah serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilakunya, Nabi berhasil 

membangun masyarakat Arab menjadi masyarakat madani (yang berkarakter mulia). 

 Para  ahli  akhlak  (karakter)  Islam  memberikan  wacana  yang  bervariasi  dalam 

rangka pencapaian manusia paripurna (insan kamil) yang dipengaruhi oleh landasan 

teologis yang bervariasi pula. Di antara tokoh-tokoh karakter tersebut yang ide-idenya 

relevan banyak dijadikan rujukan dalam pemikiran dan pembinaan karakter dalam Islam 

adalah al-Raghib al-Asfahani dan al-Ghazali. Al-Asfahani menuangkan ide-ide penyucian 

jiwa (berkarakter mulia) bagi manusia dalam kitabnya yang diberi judul al- Dzari’ah ila 

Makarim al-Syari’ah. Menurut al-Asfahani, landasan kemuliaan agama adalah kesucian 

jiwa yang dicapai melalui pendidikan dan melakukan kesederhanaan, kesabaran,   dan   

keadilan.   Kesempurnaannya   diperoleh   dari   kebijaksanaan   yang ditempuh melalui 

pelaksanaan perintah-perintah agama, kedermawanan dicapai melalui kesederhanaan, 

keberanian dicapai melalui kesabaran, dan kebenaran berbuat diperoleh melalui keadilan.  

Itulah keterkaitan yang sangat erat antara agama dengan karakter seseorang. 

Ditambahkan, bahwa siapa saja  yang memenuhi persyaratan tersebut ia  akan 

memperoleh tingkat kemuliaan tertinggi yang oleh al- Quran (QS. al-Hujurat [49]: 13) 

adalah ketakwaan. Di samping itu, ia akan menjadi khalifat yang mulia di muka bumi 

dan memasuki tingkatan ketuhanan, syahid, dan orang suci.  Al-Asfahani membedakan 

kemuliaan agama dengan  ketaatan  beragama.  Dalam  pandangannya, ketaatan  beragama  

terbatas  pada ritus-ritus (peribadatan), sedang kemuliaan agama sama sekali tidak terbatas. 

Aturan- aturan yang berlaku bagi ketaatan beragama adalah kewajiban (fardlu) untuk 

memilih (nafal) atau keadilan (‘adl) untuk mencapai keutamaan (fadll). Dengan 

melaksanakan keadilan manusia diperbolehkan melakukan kewajiban yang menjadi 

prasyarat utama.  

 Al-Asfahani juga menjelaskan hubungan yang erat antara aktivitas agama dengan 

karakter  (akhlak).  Hubungan  keduanya,  menurutnya,  sangat  organis.  Menurutnya, 

ibadah merupakan prasarat bagi terwujudnya karakter mulia. Ia menegaskan, Tuhan 

tidak memerintahkan kewajiban beribadah kepada manusia demi keuntungan-Nya, karena 

Tuhan Maha Kaya, tetapi Tuhan memerintahkan kewajiban itu kepada manusia dengan 

tujuan membersihkan ketidaksucian dan penyakit-penyakit jiwa manusia, yang dengannya 

manusia akan mampu mencapai kehidupan abadi dan sejahtera di kemudian hari. Menurut 

al-Asfahani penyucian diri hanya mungkin dilakukan melalui perbuatan yang selaras 

dengan hukum agama di satu sisi dan melalui penanaman perilaku moral dan  kedewasaan  

intelektual  yang  secara  filosofis  ditekankan  oleh  para  ahli  moral sebagai prasarat bagi 

kewajiban moral.   

 Selanjutnya, al-Asfahani membagi kekuatan jiwa menjadi tiga macam, yaitu 

kekuatan kekuatan rasional, kekuatan seksual, dan kekuatan amarah. Kesucian jiwa 

seseorang bisa dicapai dengan mensucikn tiga kekuatan tersebut. Menurutnya, kekuatan 

rasional bisa diperbaiki melalui pendidikan, sehingga memungkinkan untuk membedakan 

antara kebenaran dan kepalsuan baik dalam dimensi teoritis maupun praktis. Kekuatan 

seksual diperbaiki melalui kedermawanan dan kesabaran. Sedang kekuatan amarah 

(hamiyah) diperbaiki melalui penjinakan secara bertahap, sehingga jiwa benar-benar 

dapat dikendalikan dan keberanian dapat diperoleh. Ketika semua kekuatan ini menjadi 

baik, maka keadilan dan kebaikan akan diperoleh.  Dengan proses inilah seseorang akan 

benar-benar mencapai karakter mulia (al-akhlaq al-karimah). Sementara itu, al-Ghazali 

menuangkan ide-ide perbaikan moral manusia melalui dua bukunya yang sangat terkenal, 

yaitu Mizan al-Amal (Kriteria Perbuatan) dan Ihya’ ‘Ulum al-Din (Menghidupkan Ilmu-



ilmu Agama). Al-Ghazali mendasari ide-ide akhlaknya dengan menegaskan bahwa akhlak 

atau karakter yang baik adalah sifat-sifat yang  dimiliki  oleh  Rasulullah,  sehingga  ayat-

ayat  al-Quran  yang  berkaitan  dengan akhlak banyak ditujukan kepada Rasulullah 

(Muhammad saw.), misalnya dalam QS. al- Qalam  (68):  4,  Allah  menegaskan,  

“Sesungguhnya  engkau  (Muhammad)  adalah manusia yang berkarakter agung”.  

 Al-Ghazali menawarkan beberapa formula untuk bisa mencapai karakter mulia. 

Al-Ghazali membagi jiwa menjadi dua bagian, yaitu jiwa binatang dan jiwa manusia. Jiwa  

binatang memiliki  kekuatan  gerak,  nafsu,  dan  persepsi; sedang jiwa  manusia 

memiliki kekuatan untuk mengetahui dan berbuat atau kekuatan teoretis dan praktis. 

Kekuatan praktislah yang menggerakkan tubuh manusia untuk melakukan perbuatan 

tertentu  yang  melibatkan  refleksi  dan  kesengajaan  yang  diarahkan  oleh  kekuatan 

teoretis atau pengetahuan. Ketika kekuatan-kekuatan untuk memenuhi kebutuhan 

jasmaniah dapat ditaklukkan oleh kekuatan praktis, maka sifat-sifat yang baik akan muncul 

dalam jiwa; sebaliknya jika kekuatan praktis ditaklukkan oleh kekuatan- kekuatan untuk 

memenuhi kebutuhan jasmaniah, maka sifat-sifat kejilah yang akan tampak.  

 Al-Ghazali menetapkan tiga tahapan dalam rangka pengendalian nafsu. Tahapan 

awal adalah ketika manusia ditundukkan oleh kekuatan nafsu, sehingga nafsu menjadi 

objek penyembahan atau Tuhan, seperti disebutkan dalam al-Quran surat al-Furqan 

(25): 43. Di sinilah kebanyak orang berada. Tahapan kedua adalah ketika manusia tetap 

berperang melawan nafsu yang memungkinkan untuk kalah atau menang. Kondisi ini 

merupakan tingkat tertinggi kemanusiaan selain yang diperoleh oleh para nabi dan 

orang suci. Tahapan terakhir adalah manusia yang mampu mengatasi nafsunya dan 

sekaligus menundukkannya. Ini adalah keberhasilan besar dan dengannya manusia akan 

merasakan kenikmatan yang hadir (al-na’im al-hadlir), kebebasan, dan terlepas dari nafsu.  

Jadi, orientasi pencapaian karakter mulia dalam pandangan al-Ghazali banyak didasarkan 

pada proses pengendalian nafsu. 
 

4.0 PENUTUP 

Itulah beberapa ide dari para tokoh karakter Islam yang secara normatif sangat mudah 

diterima, meskipun secara implementatif sulit dilakukan. Karena itu, diperlukan ide-ide 

lain yang mendukung pencapaian karakter mulia. Ide-ide pembangunan karakter yang 

dikemukakan para tokoh karakter Barat sekarang cukup praktis dan implementatif. Jika 

ide-ide tokoh-tokoh ini bisa dipadukan dengan konsep penanaman nilai dari tokoh- tokoh 

Islam, maka betapa lengkapnya karakter yang akan dimiliki oleh lulusan atau luaran dari 

pendidikan Islam. 

Di antara para tokoh karakter Barat yang ide-ide mereka sekarang banyak diikuti 

oleh para tokoh pendidikan kita adalah Thomas Lickona, Kirschenbaum, Borba, 

Berkowitz,  Larry  P.  Nucci,  Darcia  Narvaez,  Bohlin,  Halstead,  dan  lain-lain.  Di 

Indonesia sebenarnya juga banyak tokoh karakter yang dapat dijadikan teladan melaui 

sikap dan perilakunya maupun ide-idenya, seperti Ki Hajar Dewantoro, Ronggowarsito, 

Soekarno dan Muhammad Hatta, Nurcholis Madjid, dan lain-lain. 

Jika dikaji dua pola pengembangan karakter yang ditawarkan oleh para tokoh 

etika Islam dan para tokoh lain, terlihat jelas perbedaannya. Para tokoh etika Islam 

mendasari  pengembangan  karakter  manusia  dengan  fondasi  teologis  (aqidah)  yang 

benar, meskipun pemahaman teologi mereka berbeda-beda. Dengan fondasi teologis itulah 

mereka membangun ide bagaimana seharusnya manusia dapat mencapai kesempurnaan 

agamanya sehingga menjadi orang yang benar-benar berkarakter mulia. Sedang para tokoh 

lain lebih menekankan para proses apa yang harus ditempuh oleh seseorang dalam  rangka  

mencapai  tujuan  itu.  Proses  ini  sama  sekali  mengabaikan landasan teologi (aqidah). 
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Proses inilah yang sekarang banyak dikembangkan di lembaga-lembaga  pendidikan  baik  

formal,  nonformal,  maupun  informal,  karena hasilnya lebih mudah dan cepat terlihat. 

Namun, harus diakui ketiadaan fondasi teologis (aqidah) tidak bisa menjamin untuk 

terwujudnya karakter mulia dalam diri seseorang yang sebenarnya, terutama dalam 

perspektif Islam. 
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