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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian vital dalam kehidupan manusia, 

pendidikan (terutama Islam) dengan berbagai coraknya yang berorientasi 

memberikan bekal kepada manusia (peserta didik) untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, semestinya pendidikan (Islam) 

selalu diperbaharui konsep dan aktualisasinya dalam rangka merespon 

perkembangan zaman yang selalu dinamis dan temporal, agar peserta didik 

dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan hidup 

setelah mati (eskatologis) tetapi kebahagiaan hidup di dunia juga bisa diraih. 

 Adapun pengertian pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS mendefinisikan pendidikan sebagai: 

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara,’(Usulan Kebijakan Penyelenggaraan 

Pendidikan Bermutu 2010-2015, 1).   

 

Kita harus menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memperbaiki 

moral, lebih tegasnya yakni "memanusiakan manusia". Berbagai macam 

kurikulum telah dipergunakan di Negara kita tercinta ini yang tidak lain adalah 

untuk tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang telah teramanatkan dalam 
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UUD 1945 pada umumnya dan pada khususnya dalam perundang-undangan 

pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah. 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan 

tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan 

salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 

menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian 

dan akhlak mulia. 

Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak 

hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian 

atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh 

berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta 

agama. 

Istilah karakter dengan apa yang disebut dengan temperamen yang 

memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang 

dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Kita juga bias 

memahami karakter dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur 

somatopsikis yang dimiliki individu sejak lahir. Di sini, istilah karakter 

dianggap sama dengan kepribadian (Doni, 2011: 80). 
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Pengembangan karakter ditingkat sekolah tidak dapat melalaikan dua 

tugas yaitu pengembangan kemampuan intelektual dan kemampuan moral. 

Dengan dua arah pengembangan ini, diharapkan menjadi semacam idealisme 

bagi para siswa agar mereka semakin mampu mengembangkan ketajaman 

intelektual dan integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat 

(Doni, 2010: 118). Untuk melengkapi Pendidikan karakter yang kuat itu, 

pendidikan karakter yang dilengkapi dengan pendidikan Islam. Dengan adanya 

pendidikan karakter yang menerapkan cara-cara Islam membawa pendidikan 

menjadi terarah. 

Dalam dunia pendidikan sekarang ini banyak dijumpai mata pelajaran 

yang berkenaan dengan karakter atau budi pekerti. Sehingga banyak 

menimbulkan masalah bangsa yang semakin kompleks yang mengacu pada 

masalah akhlak dan moral dikalangan peserta didik peda berbagai level atau 

tingkatan (Nurul Zuriah, 2008: 118). Pendidikan karakter adalah usaha aktif 

untuk membentuk kebiasaan baik, sehinga sifat anak sudah terukir sejak kecil 

(Ratna Megawangi, 2004: 23). 

Pendidikan karakter pada saat ini sangatlah penting. Karena pendidikan 

karakter dapat memperluas wawasan para belajar tentang nilai-nilai moral dan 

etika yang membuat mereka semakin mampu mengambil keputusan yang 

secara moral dapat dipertanggung jawabkan (Doni, 2007: 116). Pendidikan 

adalah investasi masa depan bangsa termaksud investasi untuk menancapkan 

perilaku sosial yang penuh dengan praktek etika (Qodri A, Azizy, 2003: 86). 
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Untuk mewujudkan dan sekaligus mendidik moralitas, yang tidak dapat kita 

lupakan adalah lembaga pendidikan kita yaitu sekolah atau madrasah. 

Moralitas mengandung beberapa pengertian antara lain adat istiadat, sopan 

santun, dan perilaku. Nilai-nilai moral itu berlandas pada tiga prinsip dasar 

yaitu prinsip kemerdekaan, kesamaan dan saling terima (Sjarkawi, 2009: 78). 

Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan seseorang dalam berfikir dan 

bertindak sehingga melahirkan perilaku moral yang tinggi. 

Perilaku yang bernilai moral tinggi adalah perilaku yang tidak 

merugikan, menyakiti, menyiksa, menggangu serta merebut merebut hak-hak 

orang lain. Dalam hal ini tercermin dari perilaku Rasulullah sebagaimana 

digambarkan dalam QS. Alquran ayat 4 sebagai berikut: 

          

Artinya: Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.(Al-Qolam: 4) 

 

Dalam ayat tersebut menurut M. Quraish Shihab, (2002: 380) bahwa 

Nabi Muhammad SAW berbudi pekerti yang luhur. Salahsatu bukti dari sekian 

banyak bukti tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Menurut 

Sayyid Quthub, (2000: 381) adalah kemampuan beliau menerima pujian dari 

Allah SWT dalam keadaan mantap dan tidak luluh bahwa tekanan pujian 

tersebut, tidak pula goncang kepribadian beliau yakni tidak menjadikan beliau 

angkuh. Beliau menerima pujian dengan penuh ketenangan dan keseimbangan. 
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Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan yang diberikan oleh 

orang tua. Karena pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya 

merupakan pendidikan yang pertama kali diterima oleh anak. Di antara amanat 

Allah yang indah namun juga berat adalah anak (Muhammad bin Abdullah As-

Sahim, 2002: 5). Anak adalah mahkluk yang masih membawa kemungkinan 

untuk berkembang, baik jasmani maupun rohani. Sehingga anak merupakan 

manusia yang masih mengalami perkembangan. Untuk itu, Alquran 

memberikan cara yang paling baik kepada manusia untuk memperbaiki 

kelemahannya, serta memberikan kebebasan kepada individu dan masyarakat 

untuk memilih cara memperbaiki dan menjaga diri dari hal-hal yang kurang 

baik. Adapun ayat yang menyatakan kelemahan-kelemahan manusia adalah 

sebagai berikut yaitu (QS. An-Nisa: 28). 

               

 

Artinya:Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 

dijadikan bersifat lemah. (QS. An-Nisa: 28). 

 

Maksud dari  ayat tersebut menurut M. Quraish Shihab, (2002: 409-

410) adalah Allah yang maha mengetahui bahwa manusia diciptakan lemah. 

Oleh karana itu tidak ada ketetapan yang memberatkan manusia. 

Manusia terdapat bangak kelemahan. Menurut Islam, anak dilahirkan 

dalam keadaan suci, bersih dan bebas dari segala dosa. Anak tersebut menjadi 

baik dan buruk tergantung pada pendidikan atau lingkungannya bukan pada 
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tabiatnya asli. Hal tersebut merupakan kewajiban orang tua, para pendidik, dan 

pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab terhadap generasi baru serta 

masarakat untuk memilihara tabiat tersebit dan mengarahkannya kepada hal-

hal yang baik serta menjauhkannya dari pengaruh-pengaruh yang jelek 

(Asnelly Ilyas, 1996: 15). 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai yang yang 

membutukan keterampilan khusus untuk proses penanaman. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kompetensi pendidikan untuk menentukan nilai dan cara yang 

tepat. Pemilihan cara yang tepat serta memperhaikan tingkat perkembangan 

anak secara menyeluruh akan mempermuda proses penanaman nilai dalam diri 

anak (Nurul Zuriah, 2008: 102). 

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang di berikan oleh seseorang 

kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam 

(Ahmad Tafsir, 1992: 32). Pendidikan Islam menurut Abuddin Nata, (2003: 

161) yaitu pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam 

sebagaimana tercantung dalam alquran dan hadits secara dalam pemikiran 

ulama dan praktek sejarah umat Islam. Dengan demikian pendidikan karakter 

yang baik adalah sesuai dengan ajaran islam. Karena itulah diperlukan 

pendidikan Islam agar mereka tidak hanya pandai dalam ilmu-ilmu umum saja, 

akan tetapi juga pandai dalam ilmu agama Islam. Pengetahuan ini dapat 

membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik dan meninggalkan hal 

yang buruk. 
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Menurut Qodri A. Azizy, perilaku seharian anak didik khususnya di 

sekolah akan terkait erat dengan lingkungan. Hal itu tidak akan terwujud 

apabila anak dituntut untuk berperilaku terpuji, sementara kehudupan sekolah 

terlalu banyak elemen yang tidak baik atau tercela. Anak akan menertawakan 

ketika dituntut berdisiplin jika para guru dan karyawan menunjukkan perilaku 

tidak disiplin. Mereka akan menganggap aneh ketika disuruh masuk kelas 

sebelum jam pelajaran, sementara mereka sering menyaksikan keterlambatan 

guru dan karyawan. Apabilah ingin menjadikan anak didik berkarakter yang 

kuat, maka sekolah atau lembaga itu sendiri harus menjadi lembaga 

berkarakter. Lembaga yang berkarakter yaitu suatu lembaga yang mempungai 

visi, misi dan tujuan yang jelas mampu mengaplikasikanny. Hal itu merupakan 

tantangan bagi para guru dan para kariaawannya. Hal itu merupakan tantangan 

bagi para guru dan para kepala sekolah untuk membuktikan bahwa dalam 

kenyataanya sekolah yang dikelolanya adalah institusi yang berkarakter. 

Sekolah tidak haya mampu mengajarkan nilai-nilai etika dalam tulisan, akan 

tetapi mampu membuktikan apa yang diajarkan yaitu terwujudnya budaya 

berkarakter di sekolah. Sekolah bukan haya sekedar penjual ijazah dan 

pencetakan lulusan yang siap kerja tanpa bekal nilai etika (Qodri A. Azizy, 

2003: 109). 

Dalam uraian di atas merupakan ungkapan kritis bagi dunia pendidikan. 

Perilaku-perilaku yang menyimpang saat ini telah merambat dan mewarnai 

pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendidikan yang mengedepankan perilaku 
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atau sering juga disebut  pendidikan karakter mulai melemah dan terabaikan. 

Pendidikan di Indonesia seharusnya dapat membentuk insan kamil yang cerdas 

dan kompetitif, untuk mewujudkan pendidikan yang mampu membangun 

insan cerdas dan kompetitif dengan adil, bermutu dan relevan untuk kebutuhan 

masyarakat global. 

Pandidikan yang semakin modern berbagai kejanggalan-kejanggalan 

baik aturan maupun norma-norma yang diterapkan dalam pendidikan yang 

menjadikan, penulis tertarik untuk menjabarkannya dalam kerangka 

konseptual dengan spesifikasi meneliti judul Pendidikan Karakter Dalam 

Pandangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Pemikiran Pendidikan Karakter 

Doni Koesoema Albertus). 

B. Penegasan Istilah 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari 

kesalahan pemahaman pengertian dalam judul skripsi di atas maka perlu 

adanya penjelasan istilah skripsi ini. 

1. Pendidikan Karakter  

Pendidikan adalah prosaes pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan menusia 

melalui upaya pengajaran dan perlatihan; proses, cara, perbuatan 

mendidik (Depdiknas, 2007: 263). Pendidikan adalah bimbingan atau 

sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasamani dan rohani si 
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terdidik menuju terbentuknya kerpribadian yang utama (Maramba, 1986: 

19). Sedangkan Menurut Syamsu Yusuf LN (2002: 127) karakter adalah 

konsekuen tidaknya dalam memenuhi etika perilaku, konsisten atau teguh 

tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pendidikan karakter sangat 

dibutuhkan dalam mewujudkan pendidikan karakter yang baik harus 

disesuaikan dengan pola penanaman yang baik pula, pola penanaman 

yang baik akan mengarah pada tingkah laku anak yang membantunya 

menjadi insan kamil. Hal tersebut merupakan keharusan  bagi setiap 

pendidikan yang bertanggung jawab untuk mewujudkan karakter yang 

baik.    

2. Pandangan Pendidikan Islam 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia,”pandangan” berati konsep 

yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud 

menanggapai dan merenungkan segala masalah di dunia ini (BP, 1988: 

643). Jadi yang di maksud “pandangan“ dalam penelitian ini adalah 

konsep yang dimiliki oleh tokoh Islam dalam menanggapai dan 

memahami pendidikan karakter pada pendidikan Islam.  

Pendidikan Islam adalah upaya membimbing mengarahkan, dan 

membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terancanakan agar 

terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

Islam (Abuddin Nata, 2009: 340)  
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Sedangkan menurut Muhaimin (2009: 14) pendidikan Islam itu dua 

pengertian yaitu: 

a. Pendidikan Islam merupakan aktivitas pandidikan yang di 

selenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk 

mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. 

b. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang di kembangkan dari 

dan di samangati atau di jiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. 

 

Senada dengan Muhaimin, Ahmad Tafsir (2008: 32) mengatakan: 

pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorsng kepada 

seseorsng agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran 

Islam. 

Islam adalah manhaj rabbani yang sempurna, tidak membunuh 

fitrah manusia, dan diturunkan untuk membentuk pribadi yang sempurna 

dalam diri manusia. Artinya, pendidikan Islam dapat membentuk pribadi 

yang mampu mewujudkan keadilan Ilahiah dalam komunitas manusia 

serta mampu mendaya-gunakan pontensi alam dengan pemakaian yang 

adil (Abdurrahman An-Nahlawi, 1995: 27).  

Berdasarkan uraian di atas dalam skripsi ini penulis akan 

mendeskripsikan pendidikan karakter dalam pandangan pendidikan Islam, 

yaitu dalam pandangan pendidikan Islam agar tidak terlalu luas, penulis 

membatasi penelitiannya pada Pendidikan Karakter Dalam Pandangan 

Pendidikan Islam (Studi Kasus Pemikiran Pendidikan Karakter Doni 

Koesoema Albertus ) 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pemasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 Bagaimana pendidikan karakter dalam pandangan pendidikan Islam (studi 

kasus pemikiran pendidikan karakter Doni Koesoema Albertus)? 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin 

dicipai yaitu:  

 Untuk mengetahui pendidikan karakter dalam pandangan pendidikan 

Islam (studi kasus pemikiran pendidikan karakter Doni Koesoema A). 

E. Manfaat Penelitian 

 Dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para pendidik dan orang tua yang 

memunyai tugas dalam hal mendidik anak. Diharapkan mereka dapat 

menerapkan metode-metode yang tepat dalam pendidikan karakter dalam 

pendangan pendidikan Islam. 

F. Kajian Pustaka 

Sebenarnya penelitian masalah Pendidikan Karakter yang disajikan oleh 

Doni Koesoema Albertus bangak peyimpangan dalam pendidikan karakter 

Islam oleh karena itu penulis tertarik untuk menelitinya. Seperti halnya 

pendidikan karakter dalam pandangan pendidikan Islam (pemikiran 

pendidikan karakter Doni Koesoema Albertus). 
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Tinjauan  pustaka yang dapat penulis kemukakan di antarany adalah: 

1. Doni Koesoema (2011: 67). Dalam bukunya Pendidikan Karakter; 

Strategi Pandidikan Anak Di Zaman Global. Dalam visinya pendidikan 

harus mampu menjadi panutan yang baik bagi anak didiknya. Seorang 

pendidik tidak hanya mampu mengubah anak didiknya sendiri untuk 

untuk menjadi lebih baiksebelum mengubah orang lain. Sebagai pendidik 

karakter. Guru membekali didik dengan keutamaan dan nilai-nilai yang 

mempersiapkan mereka mejadi insan yang bertanggung jawab terhadap 

diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Selain itu, seorang pendidik harus 

membekali anak didik dengan nilai-nilai hidup yang berguna bagi 

hudupnya sekarang dan yang akan datang.dengan menjadi pendidik 

karakter, guru mengukuhkan dirinya sebagai pelaku perubahan yang 

sesungguhnya.  

2. Heni Zuhriah (IAIN Sunan Ampel, 2008) dalam tesis yang berjudul 

Pendidikan Karakter (Studi Perbandingan Antara Kosep Doni Koesoema 

Albertus Dan Ibnu Miskawaih) menyimpulkan bahwa perbedaan 

pendidikan karakter antara Doni Koesoema Albertus dan Ibnu Miskawaih 

bahwa pendidikan karakter Doni Koesoema Albertus menekankan untuk 

diterapkan di sekolah atau lembaga formal (sekolah), sedangkan Ibnu 

miskawaih lebih menekankan dalam keluarga atau lingkungan rumah. 

Perbedaan tersebut berpengaruh pada metode yang digagas keduanya. 

Adapun peran masyarakat bagi Doni Koesoema adalah sebagai kontrol 
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pendidikan karakter sekaligus ikut mengaktualisasikannya: sedangkan 

bagi Ibnu Miskawaih pendidikan akhlak harus dilaksanakan secara 

bersama-sama dalam masyarakat. Persamaan dari kebuanya adalah bahwa 

pendidikan karakter itu untuk menghasilkan manusia yang mempunyai 

keutamaan dan hal itu harus bersama-sama dengan masyaraket untuk 

mengaktualisasikan.  

3. E.Z Ambarwati (STAIN 2004) dengan judul skripsi “Konsep Pendidikan 

Anak Dini Usia Dalam Tradisi Islam (Telaah Atas Tradisi Pendidikan)” 

skripsi ini berisi tentang:bahwa masa terpenting untuk sebuah pendidikan 

adalah masa anak-anak yang merupakan masa terpanjang dalam 

kehidupan manusia. Usia anak memiliki beberapa kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh masa sesudahnya. Pada usia itu jiwanya yang masih bersih 

sesui dengan fitrah Allah yang membuatnya lahir dalam keadaan suci. 

Pendidikan anak dan spiritualnya termasuk aspek-aspek pendidikan yang 

harus mendapat perhatian penuh oleh pendidik terutama orang tua dan 

keluarga. Hal yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada anak 

adalah keimanan yang kuat kepada Allah. Nabi Muhammad merupakan 

contoh yang nyata dalam konteks hubungan anak dengan orang tuanya 

tanpa membeda-membedakan anak laki-laki maupun perempuan. Begitu 

juga bagaimana seharusnya memperlakukan anak dengan tidak 

membedakan anak laki-laki dan perempuan. Itu semua menunjukkan 
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betapa pentingnya dan berartinya seorng anak dalam keluarga pada 

umumnya. 

4. Hurloek (1974: 8)  dalam bukunya, Personality Development, secara tidak 

langsung mengungkapkan bahwa karakter terdapat pada keribadian. 

Karakter berkaitan mengimplikasikan sebuah standar moral dan 

melibatkan sebuah pertimbangan nilai. Karakter berkaitan dengan tingkah 

laku yang diatur oleh upaya dan keinginan. Hati arnurani, sebuah unsur 

esensial dari karakter, adalah sebuah pola kebiasaan perlarangan yang 

mengontrol tingkah laku seseorang, membuatnya menjadi selaras dengan 

pola-pola kelompok yang diterima secara social. Definisi karakter dari 

Hurlock, untuk sementara ini, bersifat cukup bagi kita untuk memulai 

menganalisis secara lebih jauh apa itu karakter dam implikasi-

implikasinya. 

Berdasarkan pada tinjauan umum penelitian-penelitian yang telah 

disebutkan di atas, bahwa pendidikan karakter sangat dibutukan dari dulu 

hingga sekarang, dan di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu untuk 

membentuk perilaku-perilaku yang positif di perlukan pendidikan Islam. 

Selain itu, pendidikan karakter sangat erat kaitannya dengan Islam. Islam 

mengajakan kita untuk berperlaku dengan baik. Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan pendidikan karakter yang sempurna diperlukan pendidikan Islam 

untuk mewujudkan. Pendidikan Karakter Dalam Padangan Pendidikan Islam 
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(Studi Kasus Pemikiran Pendidikan Karakter Doni Koesoema Albertus). 

Dengan demikian, permasalahan penelitian ini memenuhi unsur kebaruan.     

G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis  dan  Pendekatan 

Penelitian ini digolongkan kedalam penelitian kepustakaan (library 

research) oleh karena itu data yang diteliti berupa naskah-naskah atau 

majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan (M. Nazir, 

1985: 54). Untuk itu, data yang akan diambil sepenuhnya berasal dari 

kepustakaan atau buku-buku. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Motode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi atau pengumpulan dokumen adalah 

cara pengumpulan data menenai hal-hal atau veriabel yang berupa 

catatan-catatan, trenskip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain 

sebagainya (Arikunto, 1996: 234). 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh (Arikunto, 

1996: 144). Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data 

skunder. 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dan segera 

diperoleh dari sumber data dan penyalidik untuk tujuan penelitian 

(Surachmad, 1990: 163). Adapun sumber data primer dalam penelitian 
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ini adalah buku Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di 

Zaman Global karya Doni Koesoema. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang lebih dahulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar penyelidik itu sendiri 

walau yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data asli (Surachmad, 

1990 163). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang 

melengkapi hasil penelitian ini. 

3. Teknik Analisis Data 

Setelah data tekumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data. Tahap analisis data yaitu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya  dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian 

dasar (Moleong, 1989: 103). Data yang dianalis adalah buku karya Doni 

Koesoema  yang berjudul Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak 

Di Zaman Global. Dalam pandangan pendidikan Islam. 

Langkah-langkah menganalisis data adalah sebagai berikut: 

menganalisis buku Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Di 

Zaman Global, dalam pandangan pendidikan Islam dengan tinjauan 

pendidikan Islam yang ada pada buku tersebut. Analisis tersebut dengan 

cara membaca dan memahami data yang sudah diperoleh. Kemudian, 

mengelompokkan teks-teks yang ada dalam buku dan menyimpulkan 
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dalam pendangan pendidikan Islam yang terdapat dalam buku pendidikan 

Islam tersebut. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini tersusun yang terdiri dari: 

BAB I : Pendahuluan, Merupakan pendahuluan meliputi latar 

belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Pandangan Pendidikan Islam, membahas tentang 

pengertian pendidikan Islam, dasar-dasar pendidikan Islam, faktor-faktor 

pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, nilai-nilai pendidikan Islam, 

perinsip-perinsip  pendidikan Islam. 

BAB III : Pendidikan Karakter (Menurut Pemikiran Doni 

Keoseoma A), yang membahas mengenai beografi, pengertian pendidikan 

karakter, dasar-dasar pendidikan karakter, faktor-faktor pendidikan karakter, 

tujuaan pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, perinsip-perinsip 

pendidikan karakter. 

BAB IV : Analisis, pendidikan karakter dalam pandangan pendidikan 

Islam  yang membahas tentang pendidikan karakter dalam pendidikan Islam 

(studi kasus pemikiran pendidikan karakter Doni Koesoema A). 

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 

penulis. 


