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Pendidikan merupakan tolak ukur bagi suatu bangsa. Bangsa yang maju, diceminkan dari pendidikan yang baik, dengan kualitas pendidikan yang bagus, serta diiringi dengan pengadaan sarana dan prasana dalam menunjang pendidikan. Hal demikian merupakan modal utama dalam membangun suatu bangsa.

Pendidikan yang baik, juga harus diiringi dengan nilai-nilai spiritual yang bagus, serta penerapan akhlakkul karimmah, yang kita kenal dengan pendidikan berkarakter. 

Pendidikan berkarakter, akan membentuk jiwa yang beretikan dan berakhlak mulia, sehingga mampu melatih anak didik dalam berbuat sesuai dengan ilmu yang dimiliki serta diiringi dengan nilai-nilai yang agama, sehingga mampu melahirkan cedikiawan dan kalangan terdidik untuk membangun bangsa ini.

Melihat sejarah, bangsa Indonedia merupakan bangsa yang hebat dan memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Sebagaimana dulu berkat perjuangan dalam meraih kemerdekaan yang dilakukan oleh putra bangsa Indonesia dengan semangat perjuangan  melalui pendidikan mereka mampu merebut kemerdekaan. 
  
Pendidikan !
Sekarang ini pendidikan sangat penting posisinya sebagai tolak ukur bagi suatu bangsa. Bangsa yang maju, merupakan bangsa yang mencerminkan bahwa pendidikan merupakan hal yang paling utama. Melihat Perkembangan zaman yang terus berubah dari masa ke masa, dengan diikuti oleh kemajuan dibidang pendidikan dan teknologi yang serba canggih dan moderen menjadikan pola piker masyarakat untuk berubah, dan berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Kemajuan dalam pendidikan dan teknologi merupakan faktor pendorong bagi masyarakat indonesia untuk lebih maju dalam pendidikan. Sehingga Menjadikan pola pikir masyarakat untuk tidak mau terbelenggu oleh kebodohan, dan tidak mau dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta jauh dari norma-norma agama. Dimana mereka hanya mementingkan diri sendiri. Seperti yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini, kalangan terdidik yang berada di pemerintahan hanya mementingkan diri sendiri. 
  
Hal demikianlah yang membuat reformasi pemikiran, sehingga begitu pentingnya pendidikan pada saat sekaran ini. Perkembangan zaman saat ini, membuat pola pemikiran mengubah pendidikan di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh K.H Dewantara bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan bathin, pikiran (intelek), dan jasmani anak. 

Sedangkan dalam ensiklopedia pendidikan Indonesia menjelaskan tentang pendidikan sebagai proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan, dan kecerdasan pengetahuan. Dalam artian pendidikan baik yang formal maupun informal, meliputi segala yang memperluas segala pengetahuan manusia tentang diri dan tentang dunia dimana hidup.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan suatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita ini, untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bermoral.

Untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bermoral, sangat dibutuhkan pendidikan yang berkarakter dalam dunia pendidikan. Pendidikan berkarakter adalah suatu konsep dasar yang diterapkan ke dalam pemikiran seseorang untuk menjadikan akhlak jasmani rohani maupun budi pekerti agar lebih berarti dari sebelumnya sehingga dapat mengurangi krisis moral yang menerpa negeri ini. 

Menurut para ahli pengertian pendidikan karakter haruslah diterapakan ke dalam pikiran seseorang sejak usia dini, remaja bahkan dewasa, sehingga dapat membentuk karakter seseorang menjadi lebih bernilai dan bermoral. Dahulu bangsa ini terkenal dengan budaya yang ramah tamah, kejujuran, dan kesopanan. Lihatlah fakta yang terjadi saat ini, bangsa ini kian hari kian brutal dan arogan,  korupsi merajarela, kehidupan berangsur-angsur mengkiblat ke gaya barat, narkoba dan lain-lain.

Kedudukan pendidikan!

Dalam berbangsa dan bernegara, pendidikan yang berkarakter sangat memegang peran penting. Salah satu peran penting pendidikan yang berkarakter yaitu mengangkat harkat dan derajat manusia. Manusia yang memiliki pendidikan yang berkarakter mampu membentuk generasi yang tidak brutal, tidak berprilaku free seks, tidak berpesta miunuman keras bahkan tidak berprilaku pornografi. Pendidikan karakter sangatlah menjadi perhatian berbagai negara di dunia ini untuk membentuk generasi yang berkualitas. Kita harapkan saja bahwa generasi penerus bangsa ini juga mengedepankan pendidikan karakter. Kita juga mengharapkan dapat berkurangnya tingkat korupsi bahkan hilang, dengan meningkatkan pendidikan karakter tersebut.

Saat ini banyak inelektual yang memimpin bangsa, tapi mereka mencoreng nama baik bangsa Indonesia itu sendiri, seperti perbuatan mereka yang suka mengambil hak-hak orang lain dengan jalan yang batil. Satu pertanyaan yang pas buat kita semua. Apa sebenarnya yang kurang pada intelektuak kita? Mereka semua memiliki titel akademis yang banyak tapi, kenapa nama baik bangsa kita masih tercoreng oleh mereka. Hal yang bisa kita ungkapkan untuk menjawabnya, yang kurang bagi mereka, ialah penanaman nilai-nilai agama, serta akhlak yang mulia. 

 Agama Islam telah menjelaskan tentang keberadaan pendidik, bahwa pendidikan sangatlah dihargai kedudukannya, seperti terdapat pada Firman Allah pada penggalan (QS. AL- Mursalat : 11 )yaituAllah meningkatkan derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan sabda Nabi yaitu sebaik – baik kamu adalah orang yang mempelajari Al – Qur’an dan mau mengajarkannya” (H.R. Bukhori), selain itu Al-Ghozali juga menyatakan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian mau mengamalkan ilmunya itu dialah yang disebut orang besar di semua kerajaan langit, dia bagaikan matahari yang menerangi alam.

Sedangkan al-Hasyimi (2001: 166) mengibaratkan bahwa pendidik merupakan faktor yang asasi dalam hidup manusia dan ia menempati posisi yang kuat dengan pengaruhnya dalam membentuk pribadi individu, di mana pengaruh-pengaruhnya itu berkelanjutan sepanjang hidupnya. Keberadaan pendidik sebagai yang asasi dalam hidup manusia, karena ia dapat membantu peserta didik atas perkembangan dari makhluk hidup yang berjisim saja menuju manusia yang memiliki kepribadian sebagaimana juga akan membantunya atas pertumbuhan yang sempurna sebagai manusia.

Melihat begitu tingginya Islam menempatkan orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka sudah seharusnya setiap elemen berusaha untuk memajukan tingkat pendidikan dan memuliakan ilmu, dan menanamakan nilai-nilai atau norma- norma gama, serta diharapakan kepada para penidik bisa membatu dalam meningkatkan proses belajar mengajar dan meningkatkan akhalak yang mulia dan berkarakter.





Penerapan Pendidikan yang Berkarakter !
Dari pernyataan al-Hasyimi (2001: 166) yang mengibaratkan bahwa pendidik merupakan faktor yang asasi dalam hidup manusia dan ia menempati posisi yang kuat dengan pengaruhnya dalam membentuk pribadi individu, di mana pengaruh-pengaruhnya itu berkelanjutan sepanjang hidupnya. Keberadaan pendidik sebagai yang asasi dalam hidup manusia, karena ia dapat membantu peserta didik atas perkembangan dari makhluk hidup yang berjisim saja menuju manusia yang memiliki kepribadian sebagaimana juga akan membantunya atas pertumbuhan yang sempurna sebagai manusia.

Penerapan pendidikan yang berkarakter lebih penting, hal ini yang sering ditemui saat sekarang ini dalam dunia pendidikan. Begitu banyaknya tenaga pengajar yang mengajarkan ilmu-ilmu di dunia pendidikan. Hal yang harus ditekankan, yaitu adanya penerapan ilmu secara langsung kepada anak-anak didik, serta diimbangi dengan nilai-nilai agama. Agar anak-anak kita tidak hanya dibekali dengan ilmu, tetapi juga diiringi oleh akhlah yang mulia. Ilmu yang diiringi dengan akhlak yang mulia, membuat ilmu menjadi sarana dalam membentuk karakter bagi anak-anak.

Pendidikan merupakan tolak ukur bagi suatu bangsa. Bangsa yang maju, merupakan bangsa yang mencerminkan bahwa pendidikan merupakan hal yang paling utama. Pendidikan memegang peran penting bagi suatu Bangsa. Pendidikan yang baik, dan  bagus, merupakam modal utama dalam membangun suatu bangsa. Pendidikan yang baik, masih belum lengkap untuk dijadikan tolak ukur dalam dunia pendidikan, tetapi dalam pendidikan juga harus diiringi dengan nilai-nilai dan norma-norma agama yang baik, serta penerpaan akhlakkul karimmah, yang kita kenal dengan pendidikan yang berkarakter. Dalam pendidikan berkarakter dan di dasari dengan pendidikan agama, maka akan terbentuk etika yang mulia, untuk melahirkan cedikiawan dan kalangan terdidik dalam membangun bangsa ini. 


