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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suatu suasana pembelajaran 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.
3
 

Pendidikan karakter merupakan sebuah inovasi untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun saat ini tujuan 

tersebut masih jauh dari harapan. Fakta terbuktinya korupsi berjamaah dalam 

lingkungan birokrat dari pemerintahan desa hingga anggota DPR, ketidak 

jujuran dalam UN oleh oknum guru dan peserta didik, terkikisnya jiwa 

nasionalis, kurangnya rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian para 

pemuda, hingga merajalelanya narkoba, pornografi, dan tawuran masal dalam 

masyarakat menjadi suaatu ironi dan masalah darurat kebangsaan. Di sini 

pendidikan karakter menjadi gerakan nasional menemukan momentumnya.
4
 

Pendidikan karakter telah lama menjadi program unggulan pada  
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pendidikan nasional. Pendidikan karakter juga menjadi sebuah inovasi 

guna mencapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum pada UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di bab 2 pasal 3. Pada 

Undang-undang tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab.
5
 

 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka Sumantri (2009) menyimpulkan bahwa 

tujuan utama pendidikan karakter dalam perseptif Taxonomy Bloom sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional tersebut antara lain adalah (1) membentuk 

pribadi berbudaya dan religius, (2) membangun moral bangsa yang beradab, 

(3) membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, (4) membentuk pribadi 

yang berakhlak mulia dan kaffah, (5) membentuk manusia yang sehat jasmani 

dan rohani, dan (6) membentuk manusia  dengan kemampuan intelektual dan 

daya kritis yang tinggi. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya untuk membangun karakter 

(character building). Character building merupakan proses mengukir atau 

memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan 

berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain, ibarat sebauh huruf dalam 

alfabeta yang tak pernah sama antara yang satu dengan yang lain, demikianlah 

orang-orang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.  

Pendidikan karakter dapat disebut juga sebagai pendidikan moral, pendidikan 
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nilai, pendidikan dunia afektif, pendidikan akhlak, atau pendidikan budi 

pekerti.
6
 

Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan untuk mengembangkan 

seluruh potensi manusia baik lahir maupun batin agar terbentuknya pribadi 

muslim seutuhnya. Manusia adalah makhluk yang memerlukan bantuan dan 

pertolongan orang lain, dia tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan. 

Pertolongan sejak awal kepadanya adalah bagian dari pendidikan. Ketika 

orangtuanya pertama kali memberikan pertolongan kepadanya, maka itulah 

awal pendidikan baginya setelah lahir.
7
 

Sumber pendidikan dalam Islam salah satunya adalah dari kisah-kisah 

orang-orang terdahulu, sebagaimana disampaikan Allah dalam ayat-ayatNya. 

Surah Thaha ayat 99, Allah telah menggabarkan kepada Nabi Muhammad 

SAW tentang kisah-kisah umat terdahulu sebagai pengajaran. 

 

Artinya: Demikianlah Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah 

umat yang telah lalu, dan Sesungguhnya telah Kami berikan 

kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (Al Quran). 

 

Pada surah Yusuf ayat 111, Allah menjelaskan bahwa adanya pelajaran 

pada kisah-kisah terdahulu.  
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Artinya:  Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi 

orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita 

yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang 

sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk 

dan rahmat bagi kaum yang beriman. 

 

Sedangkan pada surah Al-Hasyr ayat 18, Allah mengisyaratkan kepada 

kita untuk menggunakanapa yang telah diperbuat umat-umat terdahulu sebagai 

pembelajaran hari esok. 

 

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Tokoh-tokoh Islam terdahulu yang telah melaksanakan ajaran Nabi 

Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu sumber yang 

dapat dijadikan acuan dalam pendidikan karakter Islam. Beberapa contoh 

tokoh Islam yang dapat dijadikan tauladan dalam pendidikan karakter Islam 

antara lain adalah Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan 

tokoh yang sedang marak banyak dikisahkan sejarahnya adalah kisah 

Muhammad Al Fatih. 

Sultan Muhammad II bin Murad II atau lebih sering di kenal dengan 

Muhammad Al-Fatih, yang berhasil mewujudkan bisyarah tentang penaklukan 

Konstantinopel. Sejak kecil, dia telah dididik oleh ulama-ulama besar pada 

zamannya, khususnya Syaikh Aaq Syamsuddin yang tidak hanya 

menanamkan kemampuan beragama dan ilmu Islam, namun juga membentuk 
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mental pembebas pada diri Muhammad Al-Fatih. Beliau selalu membekali Al-

Fatih dengan cerita dan kisah para penakluk dan selalu mingingatkan 

Muhammad II tentang bisyarah Rasulullah saw dan janji Allah yang 

menjadikan seorang anak kecil bernama Muhammad II memiliki mental 

seorang penakluk.
8
 

Al-Fatih pun sadar untuk menaklukan Konstantinopel, dia memerlukan 

perencanaan yang baik serta orang-orang yang bisa diandalkan. Dia sungguh 

memahami hadits Rasulullah saw: 

 
“Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel, sehebat-hebat amir 

(panglima perang) adalah amirnya dan sekuat-kuat pasukan adalah 

pasukannya(H.R. Ahmad bin Hanbal Al-Musnad).
9
 

 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau 

tuntunan agama Islam dalam usaha membina atau membentuk pribadi Muslim 

yang bertaqwa kepada Allah SWT., cinta pada orang tua dan sesama 

hidupnya, juga pada tanah airnya, sebagai karunia yang diberikan oleh Allah 

SWT.
10

 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan, pendidikan Islam adalah 

usaha sadar untuk mendidik peserta didik yang sesuai dengan ajaran Islam 

sehingga peserta didik dapat menerapkan ajaran yang sesuai dengan Islam dan 

tidak melenceng dari Islam. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji lebih 
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dalam guna menemukan nilai-nilai karakter pendidikan Islam apa sajakah 

yang terdapat dalam kisah Muhammad Al-Fatih 1453 Karya Felix Siauw, 

sehingga dapat diterapkan dalam sebuah pendidikan karakter Islam. Kemudian 

penulis ingin mengangkatnya menjadi sebuah bahan penelitian dengan judul 

“NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BUKU 

MUHAMMAD ALFATIH 1453 KARYA FELIX SIAUW”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter apa sajakah yang terdapat pada buku 

Muhammad Al Fatih 1453 karya Felix Siauw? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Muhammad Al 

Fatih 1453 karya Felix Siauw dapat diterapkan dalam pendidikan di era 

sekarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter apa sajakah yang 

terdapat pada buku Muhammad Al Fatih 1453 karya Felix Siauw. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

buku Muhammad Al Fatih 1453 karya Felix Siauw dapat diterapkan dalam 

pendidikan di era sekarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya 

nilai-nilai pendidikan karakter Islam pada buku Muhammad Al Fatih 1453 

karya Felix Siauw yang dapat mengembangkan ilmu pendidikan atau 

tarbiyah. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang ingin dicapai adalah dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter Islam yang terdapat dalam buku Muhammad Al Fatih 1453 karya 

Felix Siauw dapat diterapkan dalam pendidikan pada anak-anak baik SD, 

SMP atau SMA dalam rangka menanamkan akhlak atau pendidikan 

karakter Islam bagi siswa sehingga menjadi bekal pada kehidupan mereka 

dimasa yang akan datang. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipilih adalah studi kepustakaan (library 

research). Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai langkah untuk 

memperoleh informasi dari peneliti yang terdahulu yang hendak 

dikerjakan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting 

dimana setelah seseorang menemukan topik penelitian, sumber-sumber 
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kepustakaan yang relevan, maka dapat segera disusun secara teratur 

untuk dipergunakan dalam analisis penelitian.
11

 

b. Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan penelitian karya sastra atau karya tulis, terdapat 

empat jenis pendekatan, yaitu:
12

 

1) Pendekatan mimetik, yaitu pendekatan yang mengkaji sastra 

berupaya untuk memahami karya sastra dengan realitas dan 

kenyataan. 

2) Pendekatan ekspresif, yaitu pendekatan yang dalam memandang 

dan mengkaji karya sastra memfokuskan kepada sastrawan selaku 

pencipta karya sastra. 

3) Pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan yang memandang karya 

sastra sebagai sarana untuk menyampaikan pesan tertentu kepada 

pembaca yang dapat berguna bagi kehidupan. 

4) Pendekatan obyektif, yaitu pendekatan yang memfokuskan kajian 

pada karya sastra itu sendiri. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik, yaitu mencoba 

menggali pesan-pesan apa terdapat pada karya sastra yang berguna 

(usefull) bagi pembacanya. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Penyelesaian masalah dalam 
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penelitian membutuhkan pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen pengertian 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupaucapan atau tulisan dan perilaku seseorang yang 

diamati. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasi apa 

yang ada atau mengenaikondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang 

sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 

yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.
13

 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakansubjek tempat asal data diperoleh, dapat 

berupa bahan pustakaatau orang.
14

 Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang digunakan dalam 

analisis data berupa buku Muhammad Al Fatih 1453 karangan Felix 

Siauw yang diterbitkan oleh Al Fatih Press pada tahun 2013. Buku 

yang digunakan adalah buku cetakan ke 11 tahun 2017. 

b. Sumber data sekunder, yaitu jurnal-jurnal penelitian dengan tema 

sejenis atau obyek sejenis. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkaninformasi yang cukup dalam penelitian ini, 

maka peneliti menggunakanteknik pengumpulan data berupa dokumentasi 

yaitu dengan caramendapatkan data melalui dokumen buku. Teknik 
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dokumentasi adalah teknik dalam mengumpulkan data sekunder. Di antara 

data sekunder dapat berupasumber tertulis, arsip, buku, serta literatur-

literatur yang relevandengan penelitian dalam skripsi ini.
15

 

5. Metode Analisis 

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis isi (content 

analysis). Analisis isi adalahteknik sistematis untuk menganalisis isi pesan 

dan mengolah pesan. Dengan menggunakan analisis isi, akan diperoleh 

suatu hasil ataupemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan 

oleh media massa, kitab suci, atau sumber informasi lain secara objektif, 

sistematis, dan relevan.
16
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