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TUJUAN awal dari 
pendidikan ia lah  
mencetak manusia 
yang cerdas dan kre-
atif, ternyata masih 
memiliki kelemahan 
pada aspek perkem-
b a n g a n  k a r a k t e r 
bangsa yang berkuali-
tas. Hal ini terlihat 
dari banyaknya pe-
lajar yang terlibat 
tawuran, kasus krim-
inal, narkoba, dan 
seks di luar nikah. 
Sehingga ketika mer-
eka menjadi pejabat pemerintahan, 
tidak sedikit yang sering melaku-
kan pelanggaran-pelanggaran, di-
antaranya kasus suap dan korupsi. 

Akhir-akhir ini, kita disug-
uhkan dengan berbagai kasus 
yang mencerminkan penurunan 
kualitas moral rakyat Indonesia. 
Maraknya kasus-kasus kriminal 
di bangsa ini, menggambarkan 
penurunan kualitas moral dari 
generasi bangsa ini. Berbagai 
upaya telah dilakukan untuk 
menanggulangi masalah terse-
but. Pendidikan Nasional yang 
bertujuan untuk mengembang-
kan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang cerdas, 
kreatif, beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
seharusnya mampu mengatasi 
masalah penurunan kualitas 
moral bangsa ini. Namun ke-
nyataannya, pendidikan di negeri 
ini belum sepenuhnya mampu 
mencetak generasi bangsa yang 
cerdas, klreatif, bermoral dan 
bermartabat. Diperlukan sebuah 
inovasi dalam proses pembelaja-
ran untuk membentuk karakter 
peserta didik yang positif. 

Penurunan kualitas moral dari 
generasi bangsa ini adalah dise-
babkan karena lemahnya mental 
dari generasi bangsa yang terben-
tuk sejak dini, sehingga memben-
tuk karakter yang kurang baik. 
Karakter tersebut akan menjadi 
watak perilaku seseorang dalam 
menjalani kehidupan. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, 
maka perlu diupayakan pem-
bentukan karakter sejak dini, 
salah satu caranya adalah dengan 
menerapkan pendidikan kara-
kter pada proses pembelajaran. 
Dengan menanamkan nilai-nilai 
kebaikan dalam setiap proses 
pendidikan, akan membantu 
proses pembentukan karakter 
dari peserta didik yang bermoral 
dan bermartabat. 

Penerapan pendidikan karakter 
dalam sistem kurikulum pendi-
dikan dapat dilaksanakan dengan 
menyisipkan nilai–nilai moral di 
setiap proses belajar mengajar, 
membentuk kelas motivasi (mo-
tivation class), yang dalam hal 
ini lebih menekankan pada peng-
gugahan motivasi internal peserta 
didik, menambah mata pelajaran 

tentang pendidikan 
moral, dan peserta 
didik dipersyaratkan 
lulus mata pelajaran 
tersebut, mata pelaja-
ran yang substansin-
ya sudah mengand-
ung nilai-nilai moral 
hendaknya lebih ap-
likatif, tidak hanya 
text book semata.

Sehingga dapat di-
fahami bahwa pen-
didikan nasional ber-
fungsi sebagai proses 
untuk membentuk 

kecakapan hidup dan karakter 
bagi warga negaranya dalam 
rangka mewujudkan peradaban 
bangsa Indonesia yang bermoral 
dan bermartabat.

Namun pada kenyataannya 
tujuan yang diharapkan dan di-
inginkan oleh Undang-Undang 
tersebut belum sepenuhnya ter-
wujud. Hal ini ditandai dengan 
banyaknya manusia yang cerdas 
namun tidak disertai dengan 
keimanan dan ketakwaan ter-
hadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Tidak berakhlak mulia, tidak ju-
jur dan tidak bertanggungjawab, 
sehingga dengan kepintarannya 
tersebut ia gunakan untuk hal-hal 
yang kurang bermanfaat. Kondisi 
bangsa Indonesia saat ini cukup 
memprihatinkan, sehingga mem-
bawa bangsa ini semakin terpuruk 
dalam kemiskinan dan krisis moral 
yang berkepanjangan.

Kondisi pendidikan di Indone-
sia sekarang ini jauh dari yang 
diharapkan. Proses pendidikan 
ternyata belum berhasil mem-
bangun manusia Indonesia yang 
berkarakter positif. Bahkan, ban-
yak yang menyebut, pendidikan 
telah gagal membangun karakter. 
Banyak lulusan sekolah dan sar-
jana yang piawai dalam menjawab 
soal ujian, berotak cerdas, tetapi 
mentalnya lemah, penakut, dan 
perilakunya tidak terpuji. 

Penerapan pendidikan karakter 
juga akan membantu menyong-
song Indonesia emas tahun 2025. 
Selain itu, tujuan pendidikan yang 
tercantum pada Undang-Undang 
No.20 tahun 2003 pasal 3 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional akan 
tercapai dimana penekanan dari 
pendidikan adalah mengembang-
kan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang 
demokrasi serta bertanggung 
jawab. Oleh karena itu, jika kita 
menginginkan Indonesia bangkit 
melalui peningkatan sumber daya 
manusia yang cerdas, kreatif dan 
bermoral, maka dari sekarang 
harus menerapkan pendidikan 
karakter dalam sistem pendidikan. 

*)Mahasiswa (STAIN Pamekasan)

Pendidikan sebagai Solusi 
Perbaikan Moral Bangsa

NAMPAKNYA kita tengah ket-
agihan untuk memenggal orang. 
Mengapa tidak kita bisa katakannya 
demikian, alhasil sekarang ternyata 
kita terpanah dengan pemaknaan 
secara harfi ah (gamblang semata) 
akan kalimat “suara rakyat adalah 
suara Tuhan”, kalau Tuhan ya Tu-
han tidak bersuara melewati orang, 
yang jelas orang itu adalah ciptaan-
Nya, (masiwallah) sesuatu yang 
selain Allah yakni alam!, begitulah 
dalil yang pernah saya dulu dapat-
kan dari seorang ustaz. Sehingga 
dianggaplah kemudian orang yang 
menyatakan suara rakyat suara Tu-
han adalah penyesatan, kafi r, atau 
musyrik dan saudara-saudaranya. 
Klaim karena berkata seperti itu 
maka orang langsung masuk neraka 
hukumannya atau dibunuhnya/di-
penggalnya. Sangat ketagihan seka-
li kita membunuhnya bukan! bila 
kita mendengar atau mendapatkan 
redaksi yang berkaitan dengan Tu-
han tanpa kita mengetahui secara 
mendalam apa maksud tersebut 
haruslah dicarinya. 

Kadang, kita tidak tahu terhadap 
sesuatu (maaf) karena malas untuk 
belajar atau membacanya dari be-
berapa buku yang ada, atau enggan 
untuk diskusinya. Apalagi sekarang 
gaya baca dengan hadirnya teknolo-
gi misal, semakin saja instan untuk 
mendapat informasi yang kita bu-
tuhkan, atau dianggap sangat sekali 
memberikan konstribusi begitu san-
gat cepat sekali apa makna redaksi 
tersebut dari yang kita cari melalui 
teknologi. Kita lebih “wah” dengan 
FB-an atau BBM-an yang kurang 
bermanfaat ketimbang membaca 
artikel yang dipostingkan dalam 

jaringan internet, sehingga ketika 
dibenturkan atau disenggol den-
gan redaksi yang agak menyentuh 
bathin dianggaplah pemeo atau 
orang yang mendustakan agama 
bahkan. Akhirnya jalan buntu 
dilalui sehingga berdampak ke-
kerasan yang berlandaskan agama 
(radikalisme). Dalam ranah radi-
kalisme ini yang seringkali terjadi 
maunya menghakimi sendiri, den-
gan menganggap kebenaran milik 
sendiri atau suatu fi rqah/kelompok 
tertentu yang paling benar tanpa 
berdiskusinya untuk mengetahui 
lebih mendalam lagi. 

Begitupun dengan istilah suara 
rakyat adalah suara Tuhan kalau 
maknanya tetap saja gamblang, bisa 
jadi karena konservatif  minimnya 
pengetahuan kita akan juga meng-
klaim itu salah sebelum melakukan 
diskusi panjang dengan yang ber-
sangkutan atau diskusinya dengan 
publik. Sebetulnya kalimat tentang 
suara rakyat suara Tuhan, hal 
ini tidak jauh beda dengan karya 
Karen Armstrong yang berjudul 
“Sejarah Tuhan”. Sebelum juga saya 
membaca karyanya sempat berpikir 
panjang tentang Karen bahwa dia 
sangat salah sekali karena Tuhan 
tidak mungkin mempunyai sejarah, 
sebab pula bukan pelaku dalam 
cikal-bakal terjadinya suatu sejarah. 
Apalagi, Niedhze yang sempat 
mengatakan “Tuhan telah mati”. 
Dengan bahasanya yang begitu 
sangat gamblang tidak mudah kita 
mencernanya, barulah bila kita 
pernah membaca karyanya yang 
menjelaskan apa maksud dari re-
daksi tersebut maka baru pula kita 
mengetahuinya. Namun maksud 

penulis dengan tu-
lisan ini, kiranya bisa 
mewakil i  maksud 
tersebut sesuai yang 
penulis pernah bacan-
ya dan pahaminya.

Mungkin juga bila-
mana kal imat  i tu 
(Karen dan Niedzhe) 
masuk dalam dunia 
pesantren yang nota-
benenya sangat salaf 
sekali, akan menjadi 
bahan cacian dan 
mencerca anda bila 
berkata demikian, 
bahkan sudah keluar 
dari agama (khusus-
nya) Islam. Namun, menariknya 
bukanlah sama persis dengan 
tulisan tersebut  akan makna yang 
terkandung dari lisan Karen dan 
Nietdzhe, melainkan; sejarah Tu-
han dimaksudkan dengan segala 
sesuatu yang dibahas untuk menca-
pai akan kebenara-Nya atau untuk 
mengetahui-Nya itulah kemudian 
disebutnya sejarah (karena diba-
hasnya) untuk menuju kebenaran 
tentang Tuhan, kesimpulannya 
sejarah Tuhan. Sehingga dimung-
kinkan setiap orang mempunyai 
penalaran tersendiri menujunya 
atau merasa terbantunya bilamana 
mendiskusikan lebih mendalam 
tentang Tuhan, sehingga pula setiap 
orang mempunyai sejarah tentang 
Tuhan. Begitupun dengan maksud 
Nietdze, “Tuhan telah mati”, tak 
lain karena adanya kelakuan baik 
yang diabaikan oleh manusia, 
mereka lebih wah dengan kej-
elekan yang diumbar-umbarnya; 
korupsi alias maling menjadi aset 

terbesar untuk mem-
peroleh kekayaan-
nya (pemerintah atau 
penguasa), jelas-jelas 
hal ini melanggar ni-
lai kebaikan (amoral) 
yang memang Tuhan 
tidak menyenangin-
ya bukan!. Apalagi 
nyanyi yang kurang 
etis ditambah pak-
aian yang agak narsis 
dan amoralis, ia han-
ya menjadi kompor 
rusaknya peradaban 
karena sembarang 
nyanyinya atau ber-
pakaiannya sebagai 

wujud dari prilakunya. 
 Begitupun saya kira akan pemak-

naan suara rakyat adalah suara 
Tuhan hanyalah semacam qiyasan 
(perumpamaan) semata bahwa ia 
mengandung pengertian lebih luas 
atau mempunyai subtansi yang 
lebih luas lagi bahwa rakyat juga 
punya suara, hak, tidak untuk 
ditindas/hegemoni oleh para pen-
guasa dan pengusaha melainkan 
untuk diayominya karena rakyat 
jelas-jelas lemah melata masih mau 
dibunuh dengan pelan oleh mereka 
(penguasa; red). Ternyata penguasa 
(pemerintah) atau pengusaha kalau 
demikian ingin mewakili Tuhan un-
tuk membunuh saudaranya (baca; 
rakyat) sendiri. Bukankah hal ini 
lebih parah dari pada berkata suara 
rakyat adalah suara Tuhan karena 
perbuatannya layaknya sampah  
menyombongkan diri di depan 
Tuhannya dengan cara korupsi asal 
enak sendiri dan lainnya yang jelas 
konotasinya jelek. Jadi ada bena-

rnya juga jargon yang berbunyi, 
apapun makanannya minumnya 
tetap teh botol Sosro, hal ini adalah 
mengingatkan derajat kita di de-
pan Tuhan sama saja rata kecuali 
yang membedakan ketakwaannya 
bukan!. Tentu yang pemerintah ha-
ruslah kerja sesuai dengan Job-nya, 
bukan menjadi pemerintah karena 
banyaknya bantuan kemudian 
tidak menyalurkan ke rakyatnya. 

Kita bisa temukan kalimat ini 
dalam beberapa situs “Vox Populi 
Vox Dei.” Suara Rakyat adalah Su-
ara Tuhan, kalimat ini begitu popul-
er di masa pencerahan (renaesance), 
ketika rakyat berani menggugat 
hegemoni penguasa absolut, kalau 
sekarang bentuk menggugat itu 
adalah dengan demo, hearing, atau 
melalui media dengan menerbitkan 
gagasannya. Konon, slogan ini me-
mang sangatlah mengena. Sebab 
yang dihadapi adalah pemerintah/
penguasa otoriter yang hendak 
ingin menyamakan dirinya den-
gan Tuhan, atau merasa mendapat 
hak istimewa dari Tuhan untuk 
menguasai segala aspek kehidupan 
manusia

Apakah pemerintah juga punya 
suara Tuhan?, pasti punya suara 
Tuhan, ingatlah pepatah Madura 
mengatakan, sajen rajeh jeddingah 
maka sajen rajeh pacarrenah,(semakin 
besar kamar mandinya maka sema-
kin besar pula comperannya), arti-
nya apa? Anda sebagai pemerintah, 
yang jelas untuk memimpin rakyat 
maka segala sesuatu tindakannya 
selayaknya menjadi teladan untuk 
rakyat, akan pula mendapatkan 
tantangannya semakin besar, tan-
tangan itu tidak hanya bersifat 

yang hard (keras) seperti didemo, 
dll. Melainkan bunyi tantangan itu 
adalah dari moral anda (pemerin-
tah; red), anda akan digoda dengan 
banyaknya bantuan untuk rakyat, 
mampukah anda untuk menjalank-
annya untuk menyalurkannya sam-
pai di tangan rakyat? Kalau mampu 
maka anda akan menjadi teladan 
atau menjadi suara Tuhan dan 
kelak pun akan mudah dipertang-
gung jawabkan di depan Tuhannya 
masing-masing atas perbuatan kita, 
apakah baik atau buruk. 

 Begitupun dengan berkata, apa-
lagi bernyanyi, setidaknya mampu 
mengontrol diri akan efek yang 
akan diterimanya oleh publik. 
Pada dasarnya jangan Asbun (asal 
bunyi) atau asal nyanyi, sehingga 
jika nyanyian itu baik maka publik 
se-nasional pun akan bernyanyi 
baik, tetapi sebaliknya. Yang saya 
hawatirkan adalah takut-takut 
kita masing-masing tidak bisa ber-
suara Tuhan yang dengannya 
mestilah berseru terus menyebut 
namanya dengan cara berdzikirnya, 
ketimbang bersuara Setan yang 
dengan lihainya berkata atau ber-
prilaku yang jelek-jelek. Sekarang 
tinggal kita mengukur sendiri, 
apakah sudah bersuara Tuhan atau 
sedang bersuara/bertindak seperti 
setan, apakah nyanyian anda ditaraf 
Tuhan atau sekedar nyanyian yang 
cari popularitas tetapi berteman 
dengan setan? Jangan takut bersu-
ara Tuhan. 

*)Alumni Raudlah Najiyah Leng-
kong, sekarang Anggota FL2MI Wil. 

Jatim. Masih bermukin di pelataran 
Instika Guluk-Guluk Sumenep.

Menentukan Suara Tuhan atau Suara Setan

JANGAN sekali-kali kita merasa bangga 
karena bisa melaksanakan ibadah dengan ten-
ang, damai, dan tenteram. Kita telah banyak 
melakukan berbagai ibadah seperti shalat, 
puasa, dan zakat bahkan berhaji. Itu pun tak 
ketinggalan yang sunnah-sunnah. Lalu kita 
mengultuskan diri paling banyak beribadah, 
iman telah kuat, dan paling shalih di antara 
umat manusia. Padahal hal tersebut belum 
cukup untuk menentukan kuat atau tidaknya 
sebuah iman yang ada dalam diri kita.

Seorang kiai yang belum banyak berha-
dapan dengan persoalan pelik keimanan, 
jangan mengaku keimanannya kuat. Atau tak 
pernah melihat gemerlapannya dunia, jangan 
sekali-kali mengaku kuat imannya. Jika pernah 
menghadapi persoalan keimanan yang pelik 
atau pernak-pernik dunia, keimanannya baru 
bisa dikatakan kuat jika tidak tergoda sama 
sekali. Saat ini banyak orang yang merasa diri 
paling beriman, keimanannya merasa sudah 
kuat, padahal seringkali terbawa arus dunia 
dan kesombongan diri saja.

Keimanan seseorang itu bisa dikatakan kuat 
jika sudah pernah diuji oleh banyak perkara 
yang bisa merusak iman. Seperti pernak-pernik 
dunia, ancaman mengubah haluan iman, dan 
lain sebagainya. Di sini kita perlu menyadari 
bahwa iman kita belum tentu kuat karena 
sedikit ujian, bahkan tak pernah merasakan 
gulatan keimanan dengan realita kehidupan. 
Berbeda dengan sahabat-sahabat nabi Mu-
hammad Saw. yang benar-benar telah teruji 
keimanannya dengan mengorbankan jiwa dan 
raganya demi mempertahankan keimanan 
yang telah bersarang dalam jiwanya. Sahabat-
sahabat nabi Muhammad Saw. ini yang harus 
menjadi teladan atau contoh yang bagi kita 
untuk memperkuat keimanan.

Buku yang berjudul Sahabat Muhammad Kisah 
Cinta dan Pergulatan Iman Generasi Awal karya 
Dr. Nizar Abazhah ini merupakan sekum-
pulan kisah-kisah perjuangan sahabat nabi 
Muhammad Saw. dalam memperjuangkan 
keimanannya. Misalkan Bilal bin Rabah yang 
disiksa karena mempertahankan keimanannya 
(hlm. 64).

Bilal didera siksaan kejam sebab keislaman-
nya. Ia digiring oleh tuannya, Umayah bin 
Khalaf, ke tengah padang pasir pada tengah 
hari, saat panas matahari berada di puncak. 
Dadanya yang telanjang ditindih batu besar. 
Sementara Umayah menginjakkan kakinya. 
Namun, apa yang dilakukan oleh Umayah 
tersebut, sedikit pun tidak mengubah pendirian 
Bilal untuk mengimani ajaran yang dibawa oleh 
nabi Muhammad Saw. Begitulah pendirian 
Bilal dalam mempertahankan keimanannya.

Kesabaran
Satu hal yang menjadi kunci untuk mem-

pertahankan keimanan dan prinsip hidup, 
yaitu kesabaran. Seseorang tidak akan mampu 
mempertahankan sesuatu, termasuk keimanan 
kecuali bersabar dalam menghadapi berbagai 
macam persoalan kehidupan di dunia ini. Baik 
cobaan yang berupa derita atau harta. Dua situasi 
semacam itu bisa menggoda keimanan seseorang. 
Namun, mayoritas tak sabar dengan derita 
sehingga banyak yang berbalik arah, menukar 
keimanan demi hidup. Tetapi tak jarang pula 
keimanan luntur karena harta atau kekuasaan.

Misalkan sahabat Shuhaib ibn Sinan ibn Malik 
yang rela meninggalkan rumah dan hartanya 
demi memenuhi perintah Rasulullah Saw. Keti-
ka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin 
untuk hijrah, Shuhaib segera mempersiapkan 
barang-barangnya, dan segera berangkat. Na-
mun, karena kepergok oleh orang kafi r saat 
akan berangkat, maka orang kafir tersebut 
melarang hartanya dibawa, karena Shuhaib 
dulu ketika masuk ke Makkah dalam keadaan 
miskin (hlm. 180).

Shuhaib melanjutkan perjalanannya menuju 
Yatsrib (Madinah). Ia menempuh medan per-
jalanan yang berat siang dan malam tanpa kenal 
lelah. Seluruh hartanya telah ia berikan kepada 
kaum kafi r. Ia hanya berbekal keimanan dan 
kecintaan kepada Allah Swt. dan Rasulullah 
Saw. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, 
akhirnya dia tiba di Quba, pinggiran Yatsrib. Di 
tempat itulah ia bertemu dengan Rasulullah Saw.

Kehadiran buku ini akan mengajak kita agar 
sadar diri untuk terus memperkuat benteng 
keimanan yang telah tertanam dalam diri 
kita. Di dalamnya diceritakan kehidupan nabi 
Muhammad Saw. dan kehidupan para sahabat-
sahabatnya dengan banyak cobaan, tapi penuh 
kesabaran. Namun, kisah-kisahnya didominasi 
oleh perjalanan hidup nabi Muhammad Saw. 
lalu para sahabatnya dengan berbagai macam 
persoalan yang harus dicarikan solusi bersama 
dengannya.

*)Peresensi adalah Pecinta Baca Buku 
Tinggal di Surabaya.
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Meneladani Sahabat Nabi Muhammad

PuisiPuisi
SEBELUM HARI TERAKHIR

Pada saat nya
Kita akan kembali pada sesuatu
Yang tidak kita ingat
Tantang sesuatu yang sering kita bicarakan
Dimana musim melupakan warnanya
Dan kita tidak akan bicara seakrab ini
bicaralah
Aku akan mendengarkan nya dengan baik
Tertawalah
Biar kusulam sebagai ingatan lampu pojokan
Jangan ada yang ditunda
Karna kita sendiri adalah penundaan
Setelah lelah
Mari kita tidur bergantian
Kembali pada Senyuman Ibu Yang Basah
Mengatup

PERMINTAAN

Jika aku mati
Biarkan jeram temaram
Hinggap di ubunubun langit
Memungut rompalan bintang 

Yang hanyut
Jika aku mati
Jangan tangisi
Biarkan tanpa nisan
Atau gundukan tanah
Tanamilah siramlah

Jika aku mati
Lupakanlah

KUPUJA

aku memulainya dengan menyebut namamu 
mengembangkan layar di samudra dengan cinta
berlabuh ke dermaga menepi menjadi asal
adalah engkau embun keteduhan
membasahi putik bibir mengalir ke rongga 
menjadi sekuntum senyum yang ranum,
sungguhlah disemua tempat aku menemukanmu
di loronglorong yang gulita, di ruang ruang batu
dunia melingkar menjadi tanda

PERIH

Sebelum semuanya berubahpun, Aku talah 

enggan membuka 
pintu kamarku, kurasa 
ada retakan gelas 
nyata kudaengar, 
aku takut ada yang 
benar benar pecah, 
lalu pecahannya yang 
berserak di lantai mengalirkan darah, kamarku 
gelap,sedang disatu pintu yang lain adalah 
pintu kita, cahayanya mulai samar dan mung-
kin akan segera padam, 
Disana, pernah ada bulan matahari bahkan tata 
surya menjadi satu lukisan yang menggantung 
didinding yang mulai pucat pasi, aku sendiri 
tak tahu untuk apa ini semua ditinggalkan, aku 
tak tahu arti dari sekian jejak pertemuan telah 
menjadi nyanyian yang membuat kita menarinari 
dari sudut kesudut yang lain, kitapun mulai tak 
sadar diri. Tapi iramanya tersengal ditengah tar-
ian, sekejap menjadi sepi. Kinipun sunyi menjadi 
nada nada yang menghantarkan pada kekosongan 
tuakpun beraroma tanah basah menggugurkan 
kemboja, 
Diantara pintu ini

Oleh: ISTIYANNA YAZID 
Putri kelahiran Pakong Pamekasan 09 Desember 1995 ,Kepala Pendidikan Usia Dini 

RA, al inaroh tampojung paregi waru pamekasan, pernah aktif di FLP 


