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NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BUKU MUHAMMAD 

AL-FATIH 1453 KARYA FELIX SIAUW 

 

ABSTRAK 

Pendidikan karakte rmerupakan pendidikan yang mendukung 

perkembangan sosial, emosional, dan etissiswa. Pendidikan Islam adalah usaha 

yang dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia baik lahir 

maupun batin agar terbentuknya pribadi muslim seutuhnya. Sumber pendidikan 

dalam Islam salah satunya adalah dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, Buku 

Muhammad Al-Fatih 1453 karangan Felix Siauw merupakan buku yang berkisah 

tentang perjuangan seorang Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan 

Konstantinopel. Kisah pembentukan seorang Muhammad Al-Fatih oleh orang 

tuanya serta sepak terjang Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel memiliki 

nilai-nilai karakter yang dapat dijadikan teladan dalam pendidikan karakter. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter pada 

buku Muhammad Al-Fatih 1453, serta menganalisis relevansinya pada pendidikan 

agama Islam saat ini. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan library 

research. Pendekatan karya sastra yang digunakan adalah pendekatan pragmatis. 

Penggumpulan data adalah dokumentasi dari buku Muhammad Al-Fatih 1453 

karya Felix Siauw yang diterbitkan oleh Al-Fatih Press. Teknik analisis yang 

digunakan berupa analisis isi (analysis content). 

Hasil penelitian ini adalah (1) nilai-nilai karakter yang dapat diambil dari 

Muhammad Al Fatih dalam buku Muhammad Al Fatih 1453 ialah nilai religius, 

pendidikan karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri (jujur, 

tanggungjawab, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, dan gemar 

membaca, nilai-nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan sesama 

(menghargai prestasi, demokratis, peduli sosial, dan bersahabat), nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan (peduli lingkungan 

dan toleransi), dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan 

kebangsaan (semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan cinta damai). (2) 

relevansinya dalam pendidikan Agama Islam adalah bahwa nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ditemukan sangat penting diterapkan dalam kehidupan seorang 

muslim, khususnya pada anak-anak atau remaja yang kelak mengemban tugas 

dalam meneruskan kehidupan bangsa, negara dan agama ini. 

Kata kunci: nilai pendidikan karakter, buku Muhammad Al-Fatih, analisis isi 

 

 

ABSTRACK 

Character education is education that supports the social, emotional, and 

ethical development of students. Islamic education is aneffort made to develop all 

human potential both physically and mentally inorder to form a complete Muslim 

personality. One of the sources of education in Islam is from the stories of 

previous people. Muhammad Al-Fatih Book 1453 by Felix Siauw was a book that 

tells about the struggle of a Muhammad Al-Fatih in the conquest of Contatinople. 

The story formation of a Muhammad Al-Fatih by his parents and Al-Fatih actions 
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in conquering Contantinople have character values that can be used as role models 

in character education. 

This study aims to analyze the value of character education in Muhammad 

Al-Fatih 1453 book, and to analyze its relevance to Islamic education today. This 

research was a descriptive study with a library research approach. The literary 

approach used a pragmatic approach. Data collection was a documentation of the 

book Muhammad Al-Fatih 1453 by Felix Siauw published by Al-Fatih Press. The 

analysis technique used in the form of the content analysis. 

The result of this study were: (1) character value that can be taken in the 

form of religious value, character education in relation to oneself (honesty, 

responsibility, discipline, hard work, creativity, independence, curiousity, and 

love to read value). Character education in relation to others (respect for 

achievement, democratic, social care, and friendly), value of character education 

in relation to the environment (caring for the environment and tolerance), and 

value of character education in relation to nationality (national spirit, love 

homeland, and love peace). (2) its relevance in Islamic religious education was 

that the value of character education are found to be very important to be applied 

in the life of a Muslim, especially children or adolescents who will later carry out 

of task of continuing the life of the nation and state, and this religion. 

Key word: value of character education, Muhammad Al-Fatih book, content 

analysis. 

 

1. PENDAHULUAN 

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.
1
  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 

                                                             
1
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: 

Citra Utama. 
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masalah darurat kebangsaan. Di sini pendidikan karakter menjadi gerakan 

nasional menemukan momentumnya.
2
 

Pendidikan karakter telah lama menjadi program unggulan pada 

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. 

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 nilai, pendidikan dunia 

afektif, pendidikan akhlak, atau pendidikan budi pekerti. 

                                                             
2
 Yiyin Isngadi. Memperkokoh Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Sir‟ah Terpadu di 

SMP Al Hikmah Surabaya. Modul Makalah. 1
st
 Annual Conference for Muslim Scholars, Kopertis 

Wilayah IV Surabaya. (Surabaya: STKIP Al Hikmah, 2019) 
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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.
3
 

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. 

 

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. 

 

                                                             
3
 Suyadi. Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

cetakan ke-3, 2015), 31 
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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 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.
4
 

Al-Fatih pun sadar untuk menaklukan Konstantinopel, dia memerlukan 

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

memahami hadits Rasulullah saw: 

                                                             
4
 Siauw, Felix Y. Muhammad Al-Fatih 1453. (Jakarta Utara: Alfatih Press, 2017), 35  
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“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).
5
 

 

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.
6
 

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 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”. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalahapa saja nilai-nilai pendidikan karakter apa 

sajakah yang terdapat pada buku Muhammad Al Fatih 1453 karya Felix Siauw 

dan bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Muhammad Al Fatih 

1453 karya Felix Siauw dapat diterapkan dalam pendidikan di era sekarang. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritis, 

dimana manfaat 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. Manfaat 

praktis, dimana manfaat praktis yang ingin dicapai adalah dengan nilai-nilai 

                                                             
5
 Siauw, Felix Y. Muhammad Al-Fatih 1453. (Jakarta Utara: Alfatih Press, 2017), 5 

6
 Saebani Beni Ahmad, Akhdiyat Hendra. Ilmu Pendidikan Islam. (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2012), 21 
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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. 

 

2. METODE  

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 kepustakaan yang relevan, maka dapat segera disusun secara 

teratur untuk dipergunakan dalam analisis penelitian.
7
 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan pragmatik, yaitu mencoba menggali pesan-pesan apa terdapat pada 

karya sastra yang berguna (usefull) bagi pembacanya.
8
 Sumber data penelitian 

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, dan jurnal-jurnal penelitian dengan tema sejenis atau obyek sejenis. Analisis 

data yang penulis gunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi 

adalah│teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. 

Dengan menggunakan analisis isi, akan diperoleh suatu hasil atau│pemahaman 

terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh media massa, kitab suci, atau 

sumber informasi lain secara objektif, sistematis, dan relevan. 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Hubungannya Dengan Tuhan 

Yang Maha Esa 

                                                             
7
 Syukur, Abdul. Profesi Pendidik. (Salatiga. STAIN Salatiga Press, 2014), 26  

8
 Ibid, 27 
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Nilai religius dalam buku Muhammad Al-Fatih 1453 banyak ditampilkan 

hampir dalam setiap bab. Namun nilai religious yang paling menonjol 

ditunjukkan pada bab 3 The Promised Sultan yaitu pada halaman 49-50.Sultan 

Mehmed digambarkan sebagai yang sangat religius yang selalu mendekatkan 

dirinya hanya kepada Allah SWT, tidak pernah melalaikan shalatnya yang 

selalu dikerjakannya dengan berjama‟ah, dan selalu menjaga shalat malamnya 

serta shalat rawatib, Sultan Mehmed merupakan satu-satunya panglima yang 

selalu menyibukkan dirinya bertaqarrud kepada Allah SWT Yang Maha 

Memenangkan dan Yang Maha Menolong. Sultan juga selalu menjaga ibadah 

para pasukan perangnya dalam penaklukkan Konstantinopel agar menjadi 

pasukan yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu merupakan pendidikan karakter 

yang patut dijadikan sebagai contoh. 

Religius adalah sifat leligi yang melekat pada diri seseorang. Sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama yang dianutnya, toleransi 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.
9
 

3.2 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Hubungannya Dengan Diri 

Sendiri  

3.2.1 Jujur 

Karakter tentang kejujuran ditampilkan pada kutipan teks pada 

halaman 116 yang mendeskripsikan bahwa sifat jujur diakui oleh banyak 

ahli sejarah sebagai sifat utama orang-orang Turki yang tentunya sifat ini 

melekat pula pada diri Muhammad Al-Fatih. Sifat jujur merupakan sifat 

utama bagi umat Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dengan 

gelar Al-Amin nya. 

Jujur adalah menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa 

yang dikatakan dan dilakukan, berani karena benar, dapat dipercaya, dan 

tidak curang. Segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan harus sama 

                                                             
9
 Yaumi, Muhammad. Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi. (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2014), 36 
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dengan informasi dan fenomena yang terjadi.
10

 

3.2.2 Tanggung jawab 

Nilai pendidikan karakter tanggung jawab sebagaimana ditunjukkan 

kutipan halaman 37 dan 72 menunjukkan sifat Sultan Murad terhadap 

anaknya yaitu Mehmed adalah sangat bertanggung jawab, khususnya 

bertanggung jawab terhadap pengasuhan anaknya hingga kelak menjadi 

generasi pemenang Islam terhadap Konstantinopel. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan diberikannya amanah kepada Mehmed walaupun 

masih sangat muda dengan alasan Sultan Murad masih dapat memberikan 

arahan kepada anaknya tersebut. 

Tanggung jawab merupakan karakter yang menunjukkan kemampuan 

seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam 

dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Melakukan suatu tugas 

dengan sepenuh hati, berusaha keras untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan dan yakin terhadap pilihan dan keputusan yang diambil.
11

 

3.2.3 Disiplin 

Kutipan yang menggambarkan sikap disiplin pada seorang 

Muhammad Al-Fatih ditunjukkan pada kutipan teks halaman 235 yang 

menunjukkan bahwa kedisiplinan merupakan salah karakter pokok yang 

ditanamkan Muhammad Al-Fatih terhadap pasukannya. Kepatuhan kepada 

pimpinan mereka menjadi kunci dalam meraih kemenangan, bahkan 

kedisiplinan dalam kepatuhan terhadap pimpinan ditunjukkan oleh sikap 

tidak boleh memiliki keraguan sedikitpun terhadap perintah 

pimpinan.Disiplin merupakan karakter yang harus dimiliki oleh suatu 

kaum atau bangsa. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan.
12

 

3.2.4 Bekerja Keras 

                                                             
10

 Samani, Muchlas dan Hariyanto. Konsep Dan Model Pendidikan Karakter. (Bandung. PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 48 
11

 Yaumi,  Muhammad. Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi. (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2014), 37 
12

Ibid, 37 
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Karakter pekerja kerja Muhammad Al-Fatih ditampilkan pada kutipan 

teks pada halaman 92 yang menunjukkan bahwa sosok Muhammad Al-

Fatih adalah seorang yang berjiwa pekerja keras dalam setiap keinginan 

yang akan dicapainya. Mengorbankan waktu untuk beristirahat untuk tetap 

memikirkan tujuan yang ingin dicapainya merupakan salah satu contoh 

dari bentuk karakter pekerja keras pada diri Muhammad Al-Fatih. 

Bekerja kerja merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
13

 Banyak orang yang tidak 

memiliki kecerdasan yang tinggi dan kepintaran yang luar biasa tapi dapat 

berhasil karena memiliki kemauan yang kuat dan bekerja keras untuk 

mewujudkannya. Kerja keras merupakan salah satu karakter yang sangat 

menonjol pada diri Rasulullah dan para sahabat, serta pula menjadi 

karakter yang diharapkan Allah terhadap umatnya. Hal tersebut 

sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam Surah Az-Zumar ayat 39. 

3.2.5 Kreatif 

Karakter kreatif pada Buku Muhammad Al-Fatih 1453 ini 

menunjukkan bahwa kreatif merupakan salah satu karakter yang dimiliki 

oleh tokoh-tokoh Islam, sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan teks pada 

halaman 67. Kutipan pada halaman 67 tersebut menunjukkan tentang 

kemampuan kreativitas Muhammad Al-Fatih dalam memahami suatu 

situasi untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah yang paling 

baik. Muhammad Al-Fatih mampu memahami kelemahan-kelemahan yang 

terjadi pada pasukan dan wilayahnya saat itu, memahami kelebihan-

kelebihan posisi musuh, dan akhirnya berhasil mencari solusi terhadap 

bagaimana menjadikan kelemahan pada dirinya menjadi kelebihan dan 

menjadikan kelebihan pada musuh menjadi titik lemah yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengalahkan musuh.Kreatif adalah kemampuan untuk 

berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki. Seseorang dikatakan kreatif karena 
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memiliki ide dan menghasilkan sesuatu yang baru, mengubah sesuatu yang 

imajinatif menjadi kenyataan.
14

 

3.2.6 Mandiri 

Karakter mandiri diperlihatkan pada sosok diri Muhammad Al-Fatih 

sebagaimana ditampilkan pada kutipan halaman 121. Pada kutipan tersebut 

dapat dibaca bahwa karakter mandiri sangat melekat pada diri seorang 

Muhammad Al-Fatih, dimana salah satunya adalah bagaimana dia terbiasa 

melakukan analisis-analisis terhadap strategi yang akan digunakan 

sebelum disampaikan kepada pasukannya.Mandiri merupakan sikap dan 

perilaku yang tidak mudah bergantung kepada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas.
15

 Pribadi yang mandiri tidak lari dari tanggung 

jawab dan berupaya mencari jalan keluar untuk mengatasi setiap masalah. 

Kemandirian berkembang melalui proses belajar yang dilakukan secara 

bertahap dan berulang-ulang mulai dari tahap ulang perkembangan 

kemandirian yang sempurna. 

3.2.7 Rasa InginTahu 

Salah satu kelebihan Muhammad Al-Fatih tidak hanya kepiawiannya 

dalam mengatur strategi perang, namun juga bagaimana kecintaannya 

terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Karakter rasa ingin tahu tersebut 

terkutip pada halaman 45-46 bahwa sifat gemar melakukan sesuatu yang 

tidak biasa merupakan salah satu ciri dari seseorang yang memiliki 

keingitahuan yang tinggi. Rasa keingitahuan yang tinggi pada diri 

Muhammad Al-Fatih disebabkan oleh keinginan dan tekadnya yang sangat 

besar dalam penaklukan Konstantinopel. Kesadaran Muhammad Al-Fatih 

terhadap kekokohan dan kesohoran Konstantinopel dalam bertahan 

menyebabkan Muhammad Al-Fatih harus mencari banyak informasi 

teknik-teknik penyerangan yang dapat melancarkan upayanya dalam 

mengalahkan Konstantinopel.Rasa ingin tahu merupakan karakter yang 

selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

                                                             
14

 Yaumi, Muhammad. Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi. (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2014), 38 
15

Ibid 38 



 

 

12 
 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
16

 Rasa keingitahuan pada 

umat Islam pada khususnya dan manusia pada umumnya telah dikabarkan 

oleh Allah dalam surah Ali Imron ayat 190. 

3.2.8 Gemar Membaca 

Karakter gemar membaca dalam diri Muhammad Al-Fatih ditemukan 

dalam kutipan pada halaman 287. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa 

sejak dini Muhammad Al-Fatih telah mendapatkan pelatihan dan pelajaran 

tentang pentingnya membaca. Kemampuan membaca disini tidak hanya 

dalam hal membaca teks, namun juga dalam membaca atau memahami 

suatu situasi yang ada dihadapannya.Perintah membaca merupakan salah 

satu tugas yang diemban oleh tiap-tiap muslim. Karakter suka membaca 

menjadi penting bagi umat Islam untuk mengembangkan diri dan Islam 

pada umumnya. Perintah membaca sebagaimana ditunjukkan dalam Surah 

Al-„Alaq ayat 1-4. 

3.3 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Hubungannya dengan sesama  

3.3.1 Menghargai Prestasi 

Karakter menghargai prestasi orang lain pada diri Muhammad Al-

Fatih ditunjukkan dalam beberapa kutipan dalam buku ini, antara lain pada 

halaman 72, 96, 225 dan 258.Kutipan teks tersebut menunjukkan bahwa 

pada setiap kesempatan Muhammad Al-Fatih senantiasa menunjukkan 

karakter menghargai prestasi seseorang. Sikap menghargai prestasi orang 

lain tersebut menjadi salah satu modal Muhammad Al-Fatih dalam 

membentuk sikap pasukannya menjadi pasukan yang loyal, ikhlas dan 

berani dalam melakukan tugas-tugasnya.Menghargai prestasi adalah sikap 

dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, serta mengakui dan menghormati keberhasilan 

orang lain (Yaumi, 2014).
17

Dalam Islam, Allah merupakan zat yang paling 

adil dalam menilai hambanya. Allah sangat menyukai umatnya yang 

beramal sholeh, sehingga Allah membolehkan perlombaan dalam 
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kebajikan (fastabiqul khoirot). Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 148 

menunjukkan betapa Allah adalah zat yang paling adil terhadap umatnya. 

3.3.2 Demokratis  

Karakter demokratis ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih ketika 

dirinya hendak membangun benteng di seberang Anadolu Hisar, 

sebagaimana ditunjukkan dalam kutipan teks pada ahlaman 68 yang 

menunjukkan bahwa seorang Muhammad Al-Fatih merupakan sosok yang 

demokratis dalam banyak hal, salah satunya dalam penentuan 

pembangunan benteng selat Bolphorus di seberang Anadolu Hisar. 

Muhammad Al-Fatih mengumpulkan berbagai orang-orang yang dirasa 

memiliki kompentensi terhadap pembuatan benteng, bahkan orang-orang 

yang dikumpulkannya tidak hanya dari kalangan muslim, namun juga dari 

kalangan non muslim. 

Demokratis adalah bara berpikir, bersikap, serta bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain.
18

Sikap 

demokratis harus dibangun melalui pendidikan agar menjadi tradisi dan 

karakter sehingga sikap untuk memperlakukan setiap orang sama. Karakter 

demokratis dalam hal ini adalah karakter biasa melakukan diskusi atau 

musyawarah sebelum pengambilan keputusan. Hal tersebut sebagaimana 

difirmankan oleh Allah dalam Surah Asy-Syura ayat 38. 

3.3.3 Peduli Sosial  

Kutipan teks yang menggambarkan sikap peduli Muhammad Al-Fatih 

terhadap orang lain ditunjukkan dalam kutipan halaman 256. Pada kutipan 

tersebut nampak bahwa Muhammad Al-Fatih merupakan sosok muslim 

yang sangat mempedulikan kondisi orang lain walaupun mereka bukan 

sesama muslim bahkan musuh. Allah menciptakan manusia sebagai 

makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu berhubungan dengan makhluk 

lainnya, makhluk yang saling membutuhkan.Karakter peduli social 

merupakan sikap serta tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada 
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orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
19

Maka, saling memberi 

bantuan antar sesama akan menumbuhkan sikap peduli sosial yang 

tinggi.Allah telah mengingatkan kepada umat Islam tentang kepedulian 

terhadap sesama, yaitu dalam hal amal makruf dan nahi munkar 

sebagaimana ditunjukkan dalam Surah Ali Imron ayat 110. 

3.3.4 Bersahabat/Komunikatif  

Sikap bersahabat dan komunikatif pada diri Muhammad Al-Fatih 

ditunjukkan pada kutipan halaman 110 dan 287. Pada kutipan tersebut 

menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih memiliki karakter yang dekat 

dengan bawahannya, serta memiliki kemampuan berbahasa yang sangat 

baik pada masanya. Kedekatan dengan pasukannya merupakan upaya yang 

dilakukan Muhammad Al-Fatih agar dirinya mampu menjadikan 

pasukannya pasukan yang baik, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah 

yaitu “sebaik-baiknya pasukan”, dimana pasukan tersebut tidak hanya kuat 

secara fisik, namun secara ghiroh kerohanian juga kuat. Kedekatan 

Muhammad Al-Fatih seringkali diisi dengan nasehat-nasehat beliau 

kepada pasukannya untuk senantiasa ikhlas dalam menjalankan tugasnya 

dan memurnikan tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah.Bersahabat 

atau komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
20

 Orang yang 

bersahabat/komunikatif akan membawa kedamaian dan kenyamanan bagi 

orang disekitarnya karena orang yang bersahabat akan menunjukkan sikap 

memahami perilaku, pikiran dan sikap orang lain. 

3.4 Nilai-NilaiPendidikan Karakter Dalam Hubungannya dengan 

Lingkungan  

3.4.1 Peduli Lingkungan 

Karakter perduli lingkungan ditunjukkan oleh sikap Muhammad Al-

Fatih ditunjukkan pada kutipan teks halaman 104, dimana karakter perduli 

lingkungan ditunjukkan oleh sikap Muhammad Al-Fatih terhadap Negara-
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negara atau wilayah yang dikuasainya tidak terjadi pengrusakan 

sebagaimana dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu.Karakter peduli 

lingkungan merupakan karakter yang harus dimiliki seseorang, dimana 

bagi seorang muslim yang mengembang tugas penjaga bumi, maka 

karakter peduli lingkungan harus dimilikinya. Karakter peduli lingkungan 

adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam sekitarnya, serta mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
21

 

3.4.2 Toleransi  

Kutipan teks yang menggambarkan toleransi Muhammad Al-Fatih 

terhadap orang lain ditunjukkan dalam kutipan halaman 128 dan 256.Pada 

kutipan pertama menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih memiliki 

karakter toleransi yang luar biasa bahkan kepada musuhnya, yaitu 

memberi kesempatan mereka merayakan hari besar agamanya. Sedangkan 

pada kutipan kedua menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih sangat 

menghargai kebebasan hidup orang lain, yaitu dengan memberikan 

kebebasan kepada penduduk Konstantinopel untuk kembali kerumahnya 

dan memperoleh harta mereka yang ada di rumah mereka.Toleransi 

merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

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

dirinya.
22

Secara eksplisit toleransi terhadap keyakinan lain selain 

muslimsebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Surah Al Baqarah 

ayat 256. 

3.5 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Hubungannya dengan 

Kebangsaan  

3.5.1 Semangat Kebangsaan  

Semangat kebangsaan ditunjukkan oleh tindakan Muhammad Al-Fatih 

sebagaimana dikutip pada halaman 219. Semangat kebangsaan 

ditunjukkan oleh sikap Muhammad Al-Fatih yang tetap kokoh pada 
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pendiriannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita dari bangsanya yaitu 

menaklukkan Konstantinopel walaupun dalam kondisi yang sangat tidak 

menguntungkan.Semangat kebangsaan merupakan cara berpikir, 

bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
23

 

3.5.2 Cinta Tanah Air  

Kecintaan Muhammad Al-Fatih terhadap tanah air dan bangsanya 

ditunjukkan pada kutipan halaman 255. Pada kutipan tersebut nampak 

bahwa salah satu sumber semangat Muhammad Al-Fatih dalam 

penaklukan Konstantinopel salah satunya adalah keinginan untuk 

membanggakan nenek moyang dan bangsanya. Karakter cinta tanah air 

merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan kepedulian, dan penghargaan yang tinggi tehadap bangsa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
24

 

3.5.3 Cinta Damai 

Karakter cinta damai ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih 

sebagaimana ditunjukkan pada kutipan teks halaman 62. Kutipan tersebut 

menunjukkan adanya sikap Muhammad Al-Fatih untuk mau berdamai 

dengan pihak-pihak yang ingin berdamai dengan Utsmani. Namun dalam 

cerita tersebut, perdamaian yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih 

selain untuk meredam gejolak setelah ayahnya Sultan Murad II meninggal, 

juga sebagai strategi untuk mengelabui tujuan tertinggi Al-Fatih yaitu 

penaklukan Konstantinopel kepada orang-orang Eropa khususnya.Karakter 

cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang serta aman atas kehadiran dirinya (Yaumi, 

2014).
25

 Sikap cinta damai yang ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih 

merupakan  nilai yang juga diperintahkan oleh Allah kepada umatnya, 

sebagaimana ditunjukkan dalam Surah Al-Hasyr ayat 23. 
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3.6 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam  Buku Muhammad Al Fatih 1453 

karya Felix Siauw Relevansinya dalam Pendidikan di era Sekarang 

Karakter-karakter yang ditunjukkan oleh Muhammad Al-Fatih dalam buku 

tersebut menunjukkan bahwa Al-Fatih memiliki karakter-karakter pokok yang 

berhubungan dengan Tuhannya, orang tua, guru, sesama, dan negaranya. Hal 

tersebut sebagaimana disampaikan oleh Saebani  bahwa 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. 

Pentingnya nilai-nilai karakter dalam kisah Muhammad Al-Fatih dalam 

pendidikan Islam telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Razzaq 

menyebutkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam sejarah Muhammad 

Al-Fatih dalam penerapan pendidikan Islam di era sekarang adalah mencintai 

Islam, dan pengamalan al-Quran dan sunnah Nabi, serta pengemblengan 

terhadap anak tentang pemahaman Islam. Kemudian penanaman spirit jihad 

yang kuat, dan menumbuhkam kekuatan mental dan keberanian. Serta 

penanaman sifat tidak berputus asa atau pantang menyerah, dan sikap 

keikhlasan, berdoa, berkorban, untuk berjihad lalu sikap toleransi, dan 

meneladani nabi. Nilai-nilai inilah yang seharusnya ditanamkan kepada 

seluruh ummat Islam sebagai bentuk usaha membangun peradaban. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis, maka kesimpulan penelitian ini 

adalah bahwa lingkup pendidikan karakter dalam buku Muhammad Al-Fatih 1543 

karya Felix Siauw ini memuat 5 ruang lingkup yaitu (1) nilai-nilai karakter yang 

dapat diambil berupa nilai religius, pendidikan karakter dalam hubungannya 

dengan diri sendiri (jujur, tanggungjawab, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

rasa ingin tahu, dan gemar membaca, nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

hubungannya dengan sesama (menghargai prestasi, demokratis, peduli sosial, dan 

bersahabat), nilai-nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan 
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lingkungan (peduli lingkungan dan toleransi), dan nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam hubungannya dengan kebangsaan (semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

dan cinta damai). (2) relevansinya dalam pendidikan Agama Islam adalah bahwa 

nilai-nilai pendidikan karakter yang ditemukan sangat penting diterapkan dalam 

kehidupan seorang muslim, khususnya pada anak-anak atau remaja yang kelak 

mengemban tugas dalam meneruskan kehidupan bangsa, negara dan agama ini. 

Selanjutnya Relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam  Buku Muhammad Al 

Fatih 1453 karya Felix Siauw dalam pendidikan di era sekarang, yaitu Kisah 

Muhammad Al-Fatih dalam buku Muhammad Al-Fatih 1453 karangan Felix 

Siauw berhasil menunjukkan bahwa karakter-karakter Muhammad Al-Fatih yang 

diperoleh dari pendidikan orang tua dan guru-gurunya menjadikan modal baginya 

dalam meraih cita-citanya dan sekaligus menciptakan kerohmatan Islam bagi 

dunia yaitu Islam sebagai rohmatan lil ‘alamin. Karakter-karakter yang 

Muhammad Al-Fatih yang dilandasi oleh ketaatanya kepada Al-Qur'an dan Sunah 

Rasulullah serta terhadap guru-gurunya merupakan pelajaran penting yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, khususnya pada anak-anak atau 

remaja yang kelak mengemban tugas dalam meneruskan kehidupan bangsa, 

Negara dan agama ini. 
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