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BAB 13 

MEMBANGUN KARAKTER MUSLIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Prinsip Dasar MembangunKarakter Muslim 

Pengembanganpendidikankarakterdapat   menggunakankurikulumber

karakteratau “KurikulumHolistisBerbasisKarakter” (Character-based 

Integrated Curriculum) yang merupakankurikulumterpadu dan 

menyentuhsemuaaspekkebutuhan para siswa. 

Kurikuluminimemadukansemuaaspekdariolahpikir, olahhati, olah raga, dan 

olah rasa/karsa. Bidang-bidangpengembangan yang ada di sekolah yang 

tercakupdalamkonseppendidikankecakapanhidup personal dan sosial, 

pengembanganberpikir/kognitif, pengembangankarakter dan persepsimotorik 

juga 

dapattersusundenganbaikapabilamateriajarnyadirancangmelaluipembelajaran 

yang terpadu dan menyeluruh (holistis).  

 

Setelah perkuliahanini, diharapkanmahasiswamemiikikompetensi: 
a. Mampumerumuskanprinsipdasarmembangunkaraktermuslim 
b. Mampu merumuskan langkah strategis membangunkarakter 

Muslim. 

c. Mampumenjelaskanapa yang dimaksuddenganThe 

TarbiyahProyectsertacaramewujudkannya. 
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Pembelajaranholistisberlandaskan pada pendekatan inquiry, dimana 

para siswadilibatkandalammerencanakan, bereksplorasi, dan berbagigagasan. 

Para siswadiarahkanuntukberkolaborasibersamateman-

temannyadabelajardengancaramerekasendiri. Para 

siswadiberdayakansebagaipembelajar dan diarahkan agar 

mampumengejarkebutuhanbelajarmerekamelaluitema-tema yang 

telahdirancang. Sebuah model 

pembelajaranholistishanyadapatdilaksanakandenganbaikapabilapembelajaran 

yang dilakukanalami,  natural, dekatdengandiri para siswa, dan guru yang 

melaksanakannyamemilikipemahamankonseppembelajaranterpadudenganbai

k. Selainitu juga diperlukankreativitas dan sumberbahan yang kaya 

sertapengalaman guru dalammembuat model-model yang tematis juga 

sangatmenentukankeberhasilan proses pembelajaran 

Gambar 53. PembelajaranHolistikBerbasisKarakter (sumberKemendiknas) 
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B. WujudBangunanKarakter Muslim  

Pusat Kurikulummemberikanpengertiankaraktersebagaiwatak, tabiat, 

akhlakataukepribadianseseorang yang terbentukdarihasilinternalisasinilai-

nilaikebajikan yang diyakini dan digunakannyasebagailandasancarapandang, 

berpikir, bersikap dan bertindak.  

 

Karakter = Akhlak = Iman + Amal Sholeh. 

 

 MembangunKarakteradalahusahasadar dan 

terencanadalammenanamkannilai-

nilaisehinggaterinternalisasidalamdiripesertadidik yang mendorong 

dan mewujuddalamsikap dan perilaku yang baik 

Gambar 54. Prinsip Dasar MembangunKarakter Muslim 



Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa. Eny Winaryati 
 

247 
 

 Iman adalahkumpulannilai-nilaikebenaran yang dipahami dan 

diyakinisecaramutlak, yang kemudianmengarahkanpemikiran, 

membentukkemauan dan meluruskanperilaku. 

 Amal Sholehadalahkumpulantindakan dan sikap yang 

lahirdarikesadaranpemikiranakannilai-nilaikebenaran, kebaikan, 

keindahansertakemauan yang kuat yang 

berubahmenjaditekad.Wujudbangunankaraktermuslim yang 

dibentukberdasarkan:  

 

 

 

Karakterseorangmuslim, telahterteradenganlengkapdalam Al Qur’an. 

Baikakhlakkepada Allah, sesamamanusia, juga terhadapmakhlukciptaan 

Allah lainnya. Dari 

sinilahdapatdijadikandasarbagaimanamembangunkarakterseorangmuslim.  

Dasar membangunkaraktermuslimadalahsebagaiberikut: 

Gambaran 55. GambaranMembangunKarakter Muslim 
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C. The Tarbiyah Project 

 The Tarbiyah Projectini perkembangannya bermula dari reformasi 

pendidikan Islamdi Amerika Utara. Isinya  adalah merupakankerangka visi, 

satu setprogram, dan rencana strategis untuk pendidikan Islam. Konsep ini 

menurut hemat penulis juga layak jika dijadikan sebagai reformasi 

pendidikan Islam di Indonesia. Konsep dasarnya adalah: 

1. Pertama adalah konsep dan visiThe Tarbiyah Project. Konsep yang 

dimaksudadalahbaikprinsip, tujuan, isi dan pendekatan dan 

visitentangpendidikan Islam yang seharusnyadalampraktek, untuk 

mengamankan anak-anak dalamkerangkansecara Islami.  

ُ َمثًَل  يِ بَ َوَمثَُل َكِلَمٍة َخبِيثٍَة َكَشَجَرٍة َخبِيثٍَة أَلَْم تََر َكْيَف َضَرَب َّللاه ََ يِ بَةً َكَشَجَرٍة  ََ َما ِِ ٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَرْ  َكِلَمةً  ُُعَها فِ  للَّه

(Tid akkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan 

kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 

menjulang ke langit).

ُ لْْلَْمثَاَل ِللنهاِس لَ  عَلهُهْم يَتَذَكهُرونَ تُْؤتِ  أُُكلََها ُكله ِحيٍن بِِإْذِن َربِ َها ۗ َويَْضِرُب َّللاه (Pohon itu memberikan 

buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 

perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat)

لْجتُثهْت ِمْن فَْوِق لْْلَْرِض َما لََها ِمْن قََرلٍر  (Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon 

yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak 

dapat tetap tegak sedikitpun.)

ْنيَا َوفِ  لْْلخِ  ُ للهِذيَن آَمنُول بِاْلقَْوِل للثهابِِت فِ  لْلَحيَاِة للدُّ ايُثَبِ ُت َّللاه ُ للَّه ُ َما يَشَ َرِة   َويُِضلُّ َّللاه ا ُِ ِلِميَن ۚ َويَْفعَُل َّللاه (Allah 

meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam 

kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim 

dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. 14:24-27)

1 

4 

3 

 

2 

Gambar 56. Dasar MembangunKarakter Muslim 
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2. Kedua adalah kerangkakerja. Kerangka untuk merancang dan 

menyusun kurikulum pendidikan Islam, baik "apa" yang diajarkan 

dan " bagaimana " itu diajarkan.The Tarbiyah Project 

memilikivisiyang jelas,didefinisikan secaratepatbaikisi, struktur, dan 

strategi untuk pendidikan Islam.  

3. Ketiga, The Tarbiyah Project adalah seperangkat program-program 

yangfokus pada pengajaran nilai-nilai Islam danmendorong 

pendekatan kreatif untukajaranIslam dan pembelajaran. 

4. Keempat, The Tarbiyah Project adalah merupakanrencanastrategis  

mengembangkan sumber daya kurikulum untuk pendidikanIslamdi 

Amerika Utara, termasuk rencanapengembangan kurikulum, dan 

pelatihan staf, orangtua sertapengembangan dan program publikasi 

nilai-nilai pendidikan Islam. 

 Islam didasarkan pada prinsip-

prinsipkeyakinandancaramenerapkanhubungan antara nilai-nilai islamidan 

praktek  cara hidup Islami.Pendidikan islammengalamikrisisnilai dan 

pengembangan karakter yang telahmulaimerusak sistem spiritual, moral dan 

sosial Islam.Umat Islam saat ini menemukan diri telahterpinggirkan secara 

sosial, spiritual dan umumnya kebingungan tentang peran dan tanggung 

jawab mereka dalam  masyarakatmodern. Tanpa pemahaman yang 

tepattentang nilai Islam, sistemhanya punya harapansedikit untukmeraih 

tujuan yang benar. Selain itudalammasyarakatmuslim, sistem pendidikan 

memiliki peran utama dalam membangunkarakter yang kuat pada pemuda 

Muslim.  

 Sistem pendidikan agama Islamsaatini dan sistem 

pengajarannyasudah tidak efektif bagianak-anak. Pendidikan 

islamkurangmengajari dan menginspirasi agar dapatmengadopsi dan 

mematuhiIslam sebagai jalan hidup baikuntuknilai-nilaipribadi dan sosial. 
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Krisis pendidikan Islam modern berakardaricara kita mengajari anak-anak 

kita tentang Islam. Karena pendekatannyayangutamahanyafokus pada 

menyampaikan "informasi tentang Islam”, telah gagal untuk menangkap hati 

dan pikiran pesertadidik.  Pendekatan baru diperlukan  

yangdapatmenangkapkebutuhan riil dan keprihatinan/persoalan siswa itu 

sendiri. Perluadanya pembaharuan yang dapatmemberikanpencerahan, 

semangat untuk menemukan solusi nyata terhadapmasalah dan tantangan 

yang dihadapi komunitas muslim, dan jika diperlukan memeriksa kembali 

paradigma tradisional dalam masyarakat 

muslim, bagaimanadanapa yang kita 

ajarkan pada anak-anak tentang Islam, 

(Somieh, U. 2001) 

 Untuk mencapai tujuan ini, 

perlukesatuan dan keterpaduanpendidik 

muslim, praktisidan keluarga yang harus 

meningkatkan dan menyatukan upaya 

mereka untuk menemukansolusi kreatif 

yang secara efektif, yang akan 

menjembatani kesenjangan antaranilai-

nilai dan praktek yang 

membawamanfaatbagigenerasi 

muslimmendatang. Sekolah Islam 

memiliki peran penting untuk bermain dalam mengembangkansolusi dan 

program yang akan mendorong program ini,  dan mempromosikan peran 

dantanggung jawab keluarga dalam proses pendidikanIslam. 

 

Sejarah dan TujuanThe Tarbiyah Proyect 

Anakku,  

Akutitipkan PR yang tersisa. 

Untukengkauselesaikanbersama 

Terbagi rata, lahirkanghiroh pada sesama. 

 

Anakku. 

Engkaulepaskanpanahkesungguhan 

Engkauhujamkanpedangkepekaan 

Engkaulemparkantonggakpesepakatan. 

Sungguh, engkautlahlahirmenjadiperisai 

Kuatkanbenteng, menjadipagarmelingkupi 

 

Anakku. 

Takadaronggaperselisian 

Takadawaktuperseteruan 

Waktu terbagi, takadasisa 

Berlomba, melukismemoriuntukdiabadikan. 

Oh. Engkaumenjadipenyejukhati,  

Dalambingkai, mengamini. 
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 The Tarbiyah Proyek dimulai 

beberapa tahun yang lalu ketika 

sekelompokindividu yang terlibat dalam 

bidang pendidikan Islam bertemu 

untukmerefleksikan arah dan hasil 

praktekpendidikanIslam saat ini. 

Dimulaitahun1995 oleh Daral-Islam 

CorporationtentangkarakterpendidikanIslam.  Tujuan dari kegiatanini adalah 

untuk mendorongcara-cara memperkuat hubungan antara nilai-nilai 

danpraktek dalam pendidikan Islam dan untuk mengeksplorasi cara-cara 

sebagaiupayapemersatu pendidik Muslim,praktisi dan keluarga, 

untukbergabung dengan konsorsiumSekolah Islam yang akan bekerja secara 

kolektif di bidangpendidikannilaiIslam. Hal ini menyebabkan 

pembentukanThe Tarbiyah Proyect pada tahun 1996.  

 Tujuan dari The  TarbiyahProyectadalah untuk menyatukan bakat 

pendidik danintelektual Muslim untuk menemukan cara-cara kreatif dan 

efektif,menanamkan sistem nilai Islam dalam hati dan pikiranpemuda 

Muslim. Para pendiri proyek sangat percayabahwa Tujuan dari The 

TarbiyahProyect adalah untuk memperluas pengetahuan kita tentang praktek 

sukses dalammendorong dan menyebarluaskan secara efektifThe 

TarbiyahProyect bagi orang lain untuk belajar dan menerapkan. 

 

Prinsip The Tarbiyah Proyect 

 Visi pendidikan Islam yang 

diusulkan oleh The 

TarbiyahProyectadalahmembuat 

perbedaan penting antara 

mengajar"Tentang Islam"dan 

Program  pendidikannilai 

Islam adalahjantung proses 

pendidikan Islam dan 

obatterbaikuntukmenangkal

krisis moral 

masyarakatmuslimsaatini. 

Tujuanpendidikan Islam 

tidakmengisipikirananak-

anakkitadenganinformasi "Tentang" Islam”, 

tetapimengajarimerekauntuk  “benar-benar " 

menjadi " Muslim”. 
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pengajaran" Menjadi Muslim". Halinididasarkan pada pandangan bahwa 

tujuan pendidikan Islam tidakmengisi pikiran anak-anak kita dengan 

informasi"Tentang"Islam”, tetapi mengajari mereka  untuk“benar-benar" 

menjadi "Muslim”. The TarbiyahProyect  telah menetapkan sendiri tujuan 

mengembangkankurikulum yang sistematis untuk mengajari siswa makna 

“Menjadi Muslim". Kerangka kurikulum ini adalah wilayahnilai-nilai 

pendidikanIslam  yang 

berfokus pada keyakinan, nilai-

nilai,sopan santun, hak dan 

tanggung jawab, perasaan, 

sikap, danketerampilan 

moral(Uddin, S., 2001). 

 

Visi The Tarbiyah Project

 Beberapa asumsi 

tentang sifat dan ruang 

lingkuppengajaran Islam dan 

pembelajaranmendasari 

pekerjaan The Tarbiyah Project 

menuju visi pembaruan 

pendidikan Islam. Proyek dan 

visi pendidikan Islam 

termasukkeyakinan bahwa 

pendidikan Islam, pertama dan 

terutama, harus fokuspada nilai-nilai ajaran dan harus menekankan isu-isu 

Islam, identitas dan harga diri, dan harus memenuhi kebutuhan riildan 

kekhawatiran siswa, harus menekankan dan memberikan pelatihan 

Tuhan, ijinkanakumembagi 
Berbagi pada hatisendiri 
Waktu benar-benardiuji. 
Digencetdarikiri, takadaronggaberlari 
Dipepetdarikanan, takadakesempatan 
 
Tuhan , ijinkanakumembagi. 
Untukdiriku yang ber-nurani 
Kan kutitipkan pada ranahtempatkuberdiri. 
Takterselipntukdipuji 
Kan kusandarkan pada Robby Ilahi. 
 
Tuhan, ijinkanakumembagi 
Pada degupdadaku yang tersimpanhargadiri 
Juga tatapmataku yang terselipjatidiri 
Langkahkakiku yang ringanmemulai 
Sigaptanganku yang berhasratmemagari 
terpasangkantelingaku agar mendengar kalam Ilahi 
terpanjatkando’a-do’aku, yang semua di-amini. 
 
Tuhan, ijinkanakumembagi 
Pada pertiwi, tempatakudilahirkan. 
Berkibarbenderapekabaran 
Pada seluruh yang berkumandang “marhaban” 
Tersandingkanbersamaseluruhpahlawan 
Takterlintasharapsanjungan 
SemualekatkarenarahmatNYA. 
Amin……. 
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kepemimpinan, dan  keterlibatanorang tua sangat penting untuk mencapai 

tujuanpendidikan Islam. 

 

 

Pembelajaran yang Efektif  melalui The 

Tarbiyah Project 

 Visi ajaran Islam dan pembelajaran 

yang diusulkan olehThe Tarbiyah Project 

didasarkan  pada pendekatan yang  dinamis, 

bukan statis,tentangpandangan Islam dan 

pendidikan Islam. Pandangan ini berakar 

padakeyakinan bahwa. Menurut pandangan ini, 

efektifitas pengajaran dan pembelajaran Islam harus memiliki kekuatan untuk 

menginspirasidanmengubahsiswa dalam proses pembelajaranIslam.  

 Dalambuku “A Renewed Vision of Islamic EducationImplementing 

theTarbiyah Project inYour School”, berisitentangpembelajaranefektif. 

Beberapa faktor penting untuk pengajaran yang efektif 

dapatterjadibilapendidik dan praktisi  Muslim menyadari peran pentingdari 

faktor-faktor yangdapatmemberidampakkeefektifan, dan  harus dievaluasi.  

Faktor-faktor ini meliputi: 

1. Bermakna. 

Siswa harus merasa bahwa konten belajar mereka layak/patut, karena 

bermaknadanrelevanuntuk kehidupan mereka. Siswa harus melihat 

kegunaan danaplikasi potensi pengetahuan ini untuk kehidupan 

sehari-hari mereka. 

2. Integratif.  

Instruksi harus terintegrasimeliputidan melibatkan seluruh anak 

(spiritual, emosional,sosial, intelektual dan fisik). Integratif di waktu, 

Misi Islam 

adalahmembawaefekpositif dan 

mengubah dunia, dan 

bahwatujuanpendidikan Islam 

adalahuntukmempersiapkanpria 

dan wanitamuda yang 

mampumelaksanakanmisiini 
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tempat dan budaya, juga integratif seluruh kurikulum; 

mengintegrasikan pengetahuan dannilai-nilai dengan tindakan dan 

aplikasi. Aspek-aspek integratifmemiliki potensi jauh dari benar-

benar meningkatkan dayabelajar mengajar (dan dengan demikian 

membuatnya Islambenar-benar "tauhid " ) . 

3. Berdasarkan Nilai.  

Instruksi harus fokus pada nilai-nilai danmempertimbangkan dimensi 

etis dari topik. Dengan cara ini,pendidikan Islam menjadi kendaraan 

yang kuat untuk pembangunan karakter, sehingga mencapai tujuan 

yangbenar.  Pendidik harusmenyadari juga  setiap aspek dari belajar 

mengajar, pengalaman menyampaikan nilai-nilai dan memberikan 

kesempatan siswa untuk belajar tentang nilai-nilai. 

4. Menantang (Challenging). 

Siswa harus ditantang untuk seriusmemeriksa apa yang mereka 

pelajari, untuk berpartisipasi secaraaktifdidiskusi kelompok, untuk 

bekerja secara produktif dalam kegiatan belajar. Kegiatan dan 

pengalaman akan membantu mendorong sepertiketerampilan yang 

diperlukan untuk menghasilkan Muslim yang kompeten dan 

mampumempresentasikan dan mempertahankan keyakinan dan 

prinsip-prinsip mereka . 

5. Aktif.  

Pembelajaran Islam yang efektifmenuntutperan banyak dari guru dan 

siswa. Guru harus aktif dan benar-benar terlibat dalammengajar, 

proses pengambilan rencana, pilihan dan penyesuaian kurikulum yang 

diperlukan, bukan  mengikutimanual yang ada. Guru muslim harus 

siap untuk terusmemperbarui pengetahuan mereka, menyesuaikan 

tujuan dan konten untuk kebutuhansiswa, mengambil keuntungan dari 

peristiwa yang berlangsung dan saatpembelajaran, mengembangkan 
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contoh yang berhubungan langsung dengan siswa,dan praktik-praktik 

lain seperti yangdapat memfasilitasi secaraaktif dan 

instruksibermakna. Selain itu, instruksi yang efektif harusmenekankan 

pikiran dan kegiatan yang menyerukansiswa untuk bereaksi terhadap 

apa yang mereka pelajari dan untuk menggunakannya 

dalamkehidupan mereka dalam beberapa cara yang berarti.Selain itu, 

penelitian menunjukkan bahwa pendidikan 

harusmemberikanpembelajaranbermakna danajaran otentik dan 

prestasi meningkat saat standar-standar ini 

instruksidiimplementasikan.  

 

IntruksiOtentik 

Instruksi otentik membarikan suatu pemahamanbagaimana agar cara berfikir 

yang berdampak pada kemampuan untuk mengeksplorasi kemampuan 

potensi diri karena difasilitasi suatu proses yang memberi kesempatan atau 

peluang untuk meningkatkan dan mengembangkannya. Tiga hal yang 

termasuk instruksi otentik adalah:   

1. Order Berpikir lebih tinggi. 

Melibatkan manipulasiinformasi dansintesis ide-ide, 

generalisasi,menjelaskan, hipotesa, sampai pada kesimpulan 

yangmenghasilkan makna baru dan pemahaman. 

2. Pengetahuan Sejati.  

Melibatkan dirimenangani ide-ide sentral daritopik atau disiplin, 

dengan cukup ketelitian untuk mengeksplorasikoneksi dan hubungan, 

dan untuk menghasilkan komplekspemahaman. 

3. Percakapan substantif.  
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Melibatkan dialog dandiperpanjangmelalui pertukaran percakapan 

dengan para ahli dan rekan-rekan tentang subyek tertentu atau topik 

untukmembangun pemahaman bersama 

 

 

 

D. CiriPribadi Muslim.  

Bicaratentangpemudaberartimembicarakandirikitasendiri. 

Seoranggenerasipemudamuslim yang harusmemilikikarakter, dan 

adabeberapakarakter yang harusdimiliki oleh setiappemudamuslimadalah:  

1. Berakhlaqmulia 

2. Amanah 

3. Memiliki rasa tnggungjawab 

4. Memilikidedikasi dan loyalitas yang tinggi. 

Membangun  karaktergenerasipemudamuslim yang berakhlakmulia, 

amanah, dan memilikijiwatanggungjawab, sertamemilikidedikasi dan 

loyalitas yang tinggiharusdiawalidenganpendidikantauhid (pengesaankepada 

Allah SWT.) Karna tauhid dan keimananmerupakanpondasiutama yang wajib 

di tanamkandalamdirisetiappemudamuslim.  Allah SWT. Berfirman : 

 ,Janganlahkamubersikaplemah“َوالَتَِهنُْواَوالَتَْحَزنُْواَوأَْنتُُماألَْعلَْوَنإِْنكُْنتُْمُمْؤِمنِـْين

dan janganlah (pula) kamubersedihhati, padahalkamulah orang-orang yang 

paling tinggi (derajatnya), jikakamubenar-benarberiman.” (QS Ali Imran: 

139) 

        

 Akhlakmenjadi kata kunci yang harusdibenahi. Hal 

inididasarkandarirealita yang adadewasaini. Kerusakanakhlaq dan moral para 

remajamuslimterjadikarenakurangnyapendidikanketauhidansertakeimananny

a. Dampak yang munculadalahkesalahandalammemilih dan 

menentukansikap, dan perilaku yang dianutnya. Hal iniakanberlanjut salah 

dalammenyelesaikanpermasalahannya, 
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sehinggatanpamerekasadaridapatmenjerumuskanmerekakepadasuatulubangke

maksiatan. Rasulullah SAW adalahsuritauladankita yang memilikiakhlaq 

yang begitumuliasebagaimana Allah SWT berfirman : 

-Sesungguhnyaengkau (Muhammad) benarَواِنََّكلَعَلَىُخلٍُقعَِظْيم

benarberakhlaqtinggi dan berprilakuluhur(Q.S. Al-

Qolam:4)ِماالِخرَوَزَكراللهكثيًراْْلَقَدَْكانَلَكُْمِفيَرسواللهاُْسَوةٌَحَسنَةِلَمْنَكانَيَْرُجْوااللهَواليَو 

Sungguhtelahada pada diriRasulullahitusuritauladan yang 

baikbagimuyaitubagi orang-orang yang mengharapkanrahmat Allah dan 

kedatanganharikiamat dan yang banyakmengingat Allah (Q.S Al-Ahzab : 21) 

 

Berdasarkanpenjelasan di atas, makakuncinyaadalahkeimanan. 

Keimanankepada Allah 

akanmelahirkankarakterkuatdalamdiriseorangmuslim.  Rasa takutnya, 

ketundukannya, kepatuhannya, hanyaditujukankepada Allah semata. 

Dengandemikian, memangbetul-betulterbukti, kaummuslimadalah orang-

orang yang tinggiderajatnya. Sebab, merekahanyamenghambakandirikepada 

Allah, Sang Pencipta, bukankepadamakhluk-Nya. 

Abul A’la al-Maududi, seorangcendekiawanmuslimasal Pakistan 

mengatakan, “If you understand the true character of a Muslim, you will be 

convinced that he cannot live in humiliation, abasement, or subjugation. He 

is bound to prevail and no power on earth can overwhelm him or subdue 

him. For Islam inculcates in him the qualities which cannot be overshadowed 

by any charm or illusion” (Jikaandamemahamiwatakdasarseorangmuslim, 

andaakanyakinbahwaiatidakbisahidupdalamketerhinaan, kerendahan, 

atauketertindasan. Iaditakdirkanuntukmenang dan takadasatukekuatan pun di 

mukabumi yang bisamengalahkanataumengekangnya. Karena, Islam 

telahmemasukkansifat-sifatungguldalamdirinya, yang tidakbisadikaburkan 

oleh ilusiataukekuatanmagic apapun)”, (Marzuki, 2013). 
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Kemajuanbangsa, dan kejatuhan Islam, sangatditentukankarakter para 

pemudanya. Olehkarenanya Islam sangatmembutuhkanpemuda Islam  yang 

berkaraktertangguh dan tahan banting. Para pemuda yang 

siapmenginfakkanharta dan dirimerekasecaratotalitas di jalanperjuangan 

Islam. Pemudamuslim, harustangguh, kuat,, punya komitmentinggi, dan 

loyalitas yang dapatdiandalkan, memilikijiwaperjuangan, kebersamaan dan 

kesatuan yang kuat demi kemaslahatan. Semuabisaterjadi, 

manakaladalamdirinyamemilikiiman yang kokoh. Islam 

membutuhkangenerasipejuangseperti yang digambarkan oleh sahabat Khalid 

bin Walid Ra, َةًيَْزدَِحُمأَْبنَاُءَهاِمْنأَْجاِللشََّهادَةاِلَتَْعِرفُاْلَهِزْيَمة  Sebuahkaum yang“) إِنَّأُمَّ

generasinyaberbondong-bondongmemburusyahadah, takkenal kata 

menyerah, kalah.”) 

 

Terkaitdenganpersoalan dan kebutuhan di atas, 

makamembangunkaraktermuslim, menjadisuartukeharusan. Lembaga 

pendidikan Islam, sudahseharusnyamemprogramkancharacter 

building (membangunkarakter) bagipesertadidiknya. Bedasarkansejarah, 

telahterbukti, bahwaperanpemudamemberiandilkemajuanbangsa.  

Jika gunung-gunung dibekali akal, 
Lautan dapat mendengar 
Langit dapat melihat 
Pasti kan engkau lihat gunung kan muntahkan  laharnya karena merunduk patuh merendah diri 
kepada Allah, 
lantaran takut kepadaNYA 
Ombak sahut menyahut dilautan kan terdengar tengah berdzikir memuji asmaNYA 
Subhanallah........ 
Walhamdulillah........ 
Walaailaa haillallah........ 
Allahhu Akbar........ 
Mega berarak  menyingkir ntuk jatuhkan tetesannya  di bumi,  
berebut diri agar bisa bersujud   
karena mengakui, hanya Allah yang wajib disembah 
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TUGAS: 

1. Rumuskanprinsipdasarmembangunkaraktermuslim 

2. Rumuskan langkah strategis membangunkarakter Muslim. 

3. Diskusikancaramewujudkan The Tarbiyah Project agar tujuan yang 

diharapkandapattercapai. 
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