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ABSTRAK 

 

Rahayuningsih. 2017, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Biografi KH. Hasyim 

Asy‟ari” Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Dr. Ahmad Choirul Rofiq, M. Fil. I 

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Biografi 

Pada hakekatnya pendidikan mempunyai pengaruh dalam pembentukan 

jasmani seseorang, akalnya dan akhlaknya, sejak dilahirkan hingga dia mati. 

Pentingnya akhlak dalam kelestarian dalam suatu bangsa karena sesungguhnya 

suatu bangsa akan dapat bertahan hanya apabila mereka berakhlak mulia. Dalam 

sejarah Islam dijumpai banyak tokoh-tokoh Islam yang layak diteladani, baik 

dunia Islam secara umum maupun nasional. Karena keteladanan itu sangat 

penting, maka materi Sejarah Kebudayaan Islam perlu dibahas dan dipelajari 

seperti halnya yang ada pada Buku SKI MA kelas XII semester II yang lebih 

khusus materi mengenai tokoh-tokoh Islam Indonesia modern-kontemporer yang 

salah satunya tokohnya adalah KH. Hasyim Asy‟ari. KH. Hasyim Asy‟ari 
merupakan tokoh agama yang terkenal di Indonesia dengan kelebihan dan 

kontribusinya terhadap negara Indonesia.  

Berdasarkan dari masalah tersebut, maka rumusan masalah  dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana biografi KH. Hasyim Asy‟ari? 2) 

Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak dalam biografi KH. Hasyim Asy‟ari? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (library research). Penelitian ini 

dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, yaitu dengan 

mengkaji data-data yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam 

penelitian ini, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis 

atau analisa isi. 

Penelitian menunjukkan bahwa (1) KH. Hasyim Asy‟ari lahir pada 24 Dzul 
Qa‟dah 1287 H/14 Februari 1871 M di Desa Godang Jombang, Jawa Timur. 
Beliau merupakan tokoh yang menjadi teladan baik, ulama dan pemimpin yang 

disegani. Beliau meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1947 dan dimakamkan di 

Tebuireng (2) Terdapat nilai-nilai pendidikan akhlak antara lain: akhlak terhadap 

Allah (menauhidkan Allah Swt, berbaik sangka, zikrullah dan  tawakkal), akhlak 

terhadap Rasulullah (mengikuti Sunnah Rasulullah), akhlak terhadap diri sendiri 

(sabar, menunaikan amanah, benar atau jujur, menepati janji dan memelihara 

kesucian diri), akhlak terhadap keluarga (berbakti kepada orangtua, dan bersikap 

baik kepada saudara), akhlak terhadap masyarakat (suka menolong orang lain), 

serta akhlak terhadap lingkungan (belum ditemukan referensi yang menunjukkan 

akhlak tersebut). 



3 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan ialah setiap suatu yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan 

jasmani seseorang, akalnya dan akhlaknya, sejak dilahirkan hingga dia mati. 

Media ini digunakan untuk mengembangkan jasmani anaknya, akalnya, dan untuk 

pembinaan akhlaknya (yang mulia). Pendidikan akhlak merupakan sub/bagian 

pokok dari materi pendidikan agama, karena sesungguhnya agama adalah akhlak, 

sehingga kehadiran Nabi Muhammad ke muka bumi dalam rangka 

menyempurnakan akhlak manusia yang ketika itu sudah mencapai titik nadir.
1
  

Namun kenyataannya fenomena kemerosotan moral di negara Indonesia yang 

mayoritas penduduknya Muslim ini masih cukup nampak jelas. Indikator-indikator 

itu dapat diamati di dalam kehidupan sehari-hari seperti pergaulan bebas, tindak 

kriminal, kekerasan, korupsi, manipulasi, penipuan, serta perilaku-perilaku tidak 

terpuji lainnya. Sifat-sifat terpuji seperti rendah hati, toleransi, kejujuran, 

kesetiaan, kepedulian, saling bantu, kepekaan sosial, tenggang rasa, yang 

merupakan jati diri bangsa sejak berabad-abad lamanya seolah menjadi barang 

mahal.
2
  Misalnya, adanya belasan kasus kekerasan terhadap siswa di lingkungan 

                                                           
1
Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-Qur‟an (Yogyakarta: Penerbit Teras, 

2010), 96.  
2
 Ibid., 13-14.  
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sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi setiap tahun. Tercatat pada 

tahun 2014 terdapat kasus 14 kasus yang ditangani. Disebutkan jenis kekerasan 

yang melanda siswa ada dua amcam, yakni fisik dan psikis. Siswa di sekolah 

kebanyakan mengalami kekerasan fisik, terutama saat mereka berada di 

pendidikan dasar.
3
 Selain itu pada tanggal 1 Desember 2016 terdapat rombongan 

pelajar di Sleman yang melakukan tindakan tercela yaitu melempar gir sepeda 

motor dan menendang pengguna jalan.
4
 Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya 

tindakan pemerintah maupun masyarakat sebagai solusi untuk mengatasi 

fenomena yang semacam itu sehingga terbentuk akhlak yang baik. 

Menurut Ahmad Syauqi dalam buku Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam Al-

Qur‟an karya Juwariyah dijelaskan pentingnya faktor akhlak dalam kelestarian 

eksistensi suatu bangsa karena sesungguhnya suatu bangsa akan dapat bertahan 

hanya apabila mereka berakhlak mulia. Akan tetapi jika akhlak mereka rusak, 

maka lambat tapi pasti, akan binasalah bangsa tersebut bersama rusak binasanya 

akhlak mereka. Selain itu Imam Syafi‟i mengisyaratkan kepada kita bahwa usaha 

pendidikan didominasi oleh upaya pengembangan unsur kognisi saja tanpa 

memberikan peluang yang memadai untuk mengembangkan afeksi peserta didik 

tidak akan dapat memberikan bekal yang cukup bagi peserta didik untuk dapat 

menjalani kehidupannya secara berkeseimbangan karena tidak jarang terjadi 

                                                           
3
 Switzy Sabandar, Ada Belasan Kasus Kekersan terhadap Siswa Tiap Tahun DIY, (online) 

http://m.liputan6.com/regional/read, Diakses 08 Desember 2016. 
4
 Rombongan Pelajar di Sleman Ini Melakukan Penganiayaan pada Pengguna Jalan, ed. 

Ton, (online) http://Jogja.tribunews.com/tag/kriminalitas, Diakses 05 Desember 2016. 

http://m.liputan6.com/regional/read
http://jogja.tribunews.com/tag/kriminalitas
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bahwa ilmu yang tidak dikawal  dengan akhlak terpuji justru akan mendatangkan 

bencana bagi pemiliknya.
5
 Islam telah menghubungkan antara akidah dan akhlak 

yang terpuji secara erat. Hal ini berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah bahwa iman 

kepada Allah menuntut seseorang mempunyai akhlak yang terpuji, sedangkan 

akhlak yang tercela membuktikan tidak adanya atau lemahnya iman tersebut.
6
  

Untuk menyempurnakan akhlak manusia, Allah mengutus Nabi Muhammad 

Saw sebagai rasul yang melaksanakan pendidikan Islami terhadap umatnya. Allah 

telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara 

sempurna melalui pengalaman, pengenalan dan peran sertanya dalam kehidupan 

masyarakat dan lingkungan budayanya. Dengan potensi fitrahnya yang luar biasa, 

beliau mampu secara sadar mengadakan penyesuaian diri dengan masyarakat dan 

lingkungannya. Beliau tidak larut sama sekali ke dalamnya. Beliau mampu 

menyelami kehidupan masyarakatnya. Beliau mampu mempertahankan 

keseimbangan dirinya untuk tidak hanyut terbawa arus budaya masyarakatnya.
7
  

Dalam sejarah Islam dijumpai banyak tokoh-tokoh Islam yang layak 

diteladani, baik dunia Islam secara umum maupun nasional. Karena keteladan itu 

sangat penting, maka materi Sejarah Kebudayaan Islam perlu dibahas dan 

dipelajari seperti halnya yang ada pada Buku SKI MA kelas XII semester II yang 

lebih khusus materi mengenai tokoh-tokoh Islam Indonesia modern-kontemporer 

                                                           
5
 Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan, 17-18.  

6
 Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Akhlaquna, terj. Dadang Sobar Ali (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2006), 67.  
7
 Iskandar Engku, Sejarah Pendidikan Islami (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 2014), 6. 
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yang salah satunya tokohnya adalah KH. Hasyim Asy‟ari. KH. Hasyim Asy‟ari 

merupakan tokoh agama yang terkenal di Indonesia dengan kelebihan dan 

kontribusinya terhadap negara Indonesia.  

Sebagaimana yang diketahui masyarakat luas, KH. Hasyim Asy‟ari sejak usia 

dini, sebagaimana santri yang lain, belajar dasar-dasar Islam. Beliau adalah santri 

yang cerdas, beliau selalu menguasai apapun yang diajarkan ayahnya, dan selalu 

melakukan muthala‟ah dengan membaca sendiri kitab-kitab yang belum pernah 

diajarkan oleh gurunya.
8

KH. Hasyim Asy‟ari merupakan pemimpin pertama 

organisasi Nahdlatul Ulama, suatu organisasi tradisionalis dan dianggap sebagai 

pemimpin agung (ra‟is akbar). Kharisma dan kepemimpinan beliau sangat 

mendukung perkembangan organisasi ini. Latar belakang pendidikan KH. Hasyim 

Asy‟ari yang dari Hijaz berperan dalam perubahan dalam tubuh NU. 9
 Ulama 

kharismatik ini adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang yang mendidik dan mengasuh ribuan santri dan telah menghasilkan 

ulama-ulama dan tokoh masyarakat, baik di kalangan tradisional maupun 

modernis.
10

 Bangsa Indonesia mengenal Hadratus Syeikh Hasyim Asy‟ari sebagai 

sosok ulama besar dan tokoh perjuangan dalam merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia melalui organisasi yang didirikan dan peran langsungnya 

di masyarakat. Komitmennya untuk agama, bangsa, dan negara tetap dilanjutkan 

                                                           
8
 Abdurrahman Mas‟ud, Dari Haramainn ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 229.  
9
 Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy‟ari (Yogyakarta: 

Penerbit LKIS Printing, 2009), 7-8.  
10

 M. Bibit Suprapto, Ensiklopedi Ulama Nusantara (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 

2009), 376.  
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oleh para santrinya yang telah menjadi tokoh nasional dan regional serta para 

pengikutnya hingga masa kini.
11

 

Dari uraian di atas sebagai pijakan latar belakang masalah, penulis tertarik dan 

menganggap penting untuk mengkaji nilai pendidikan akhlak biografi KH. Hasyim 

Asy‟ari, maka judul penelitian ini adalah “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam 

Biografi KH. Hasyim Asy‟ari ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana biografi KH. Hasyim Asy‟ari? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak dalam biografi KH. Hasyim Asy‟ari? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini adalah 

untuk: 

1. Mendeskripsikan biografi KH. Hasyim Asy‟ari 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam biografi KH. Hasyim 

Asy‟ari. 

 

 

                                                           
11

 Ibid., 384.  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara teoritis 

dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pendidikan 

dan memberikan teladan tentang  keteladanan akhlak KH. Hasyim Asy‟ari. 

2. Secara Praktis  

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada : 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan 

lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan acuan 

khususnya bagi kaum Muslim agar dapat meneladani KH. Hasyim 

Asy‟ari dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Metodologi Penelitian 

Penelitian kajian pustaka ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya 

ilmiah yang mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumbernya. Namun kajian ini 

berbeda dengan beberapa kajian yang telah ada karena penulis tertarik mengangkat 

tentang nilai-nilai pendidikan akhlak tokoh KH. Hasyim Asy‟ari. 
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.
12

 Penelitian melakukan kajian terhadap nilai pendidikan akhlak tokoh 

KH. Hasyim Asy‟ari. 

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research). Penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(kepustakaan), baik berupa buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari 

penelitian terdahulu.
13

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan fakta dan data secara sistematis dan akurat berkenaan dengan 

nilai pendidikan akhlak dalam biografi KH. Hasyim Asy‟ari. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data penelitian 

Data penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1) Materi Sejarah Kebudayaan Islam 

2) Sejarah Islam 

 

 

 

 

                                                           
12

Lexy J. Moleong, Metodologi Pendidikan Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rodaskarya, 

2000), 3. 
13

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2010), 28.  
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b. Sumber Data  

1) Data Primer 

       Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek 

kajian, yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah 

a) Irawan, Agus. Penakluk Badai Novel Biografi KH. Hasyim Asy‟ari. 

Jakarta: Global Media Utama. 2012. 

b) Khuluq, Lathiful. Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. H. Hasyim 

Asy‟ari. Yoyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang. 2009. 

2) Data Sekunder 

       Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata 

lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data,
14

 di antaranya 

adalah : 

a) Mas‟ud, Abdurrahman. Dari Hariman ke Nusantara: Jejak 

Intelektual Arsitek Pesantren. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 2006. 

b) Suprapto, M. Bibit. Ensiklopedi Ulama Nusantara. Jakarta: Gelegar 

Media Indonesia. 2009. 

 

                                                           
14

Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 

2003), 10.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumenter 

(bibliographis) dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi 

dokumenter adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan 

dengan masalah-masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun 

buku-buku koran, majalah dan lain-lain.
15

 Data-data yang terkumpul baik 

tafsir maupun buku selanjutnya dikategorikan dan diklasifikasikan ke 

dalam bab-bab dan sub bab sesuai dengan pembahasan dalam penelitian 

ini. 

4. Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis 

isi (content analysis). Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk 

mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan 

masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Disamping itu dengan cara ini 

dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang 

yang sama, baik dalam berdasarkan perbedaan waktu penulisannya 

maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut.
16

  

 

 

                                                           
15

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2012), 101. 
16

 Ibid., 72-73.  
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F. Sistematika Pembahasan  

Pembahasan kajian ini akan dibagi menjadi 4 bab masing-masing terdiri dari 

sub-sub yang berkaitan: 

BAB I  

Terdiri dari pendahuluan, berisi tentang gambaran global dari kajian ini. Adapun 

susunannya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II 

Berisi tentang kajian teori dan telaah pustaka terdahulu. 

BAB III 

Berisi tentang kerangka teoritik yang terinci dari sub bab yang berisi tentang 

biografi KH. Hasyim Asy‟ari. 

BAB IV 

Berisi tentang  nilai-nilai pendidikan akhlak dalam biografi KH. Hasyim Asy‟ari. 

BAB V 

Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.  

 

  



13 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA TERDAHULU 

  

G. Kajian Teori 

Pada hakekatnya pendidikan mempunyai pengaruh dalam pembentukan 

jasmani seseorang, akalnya dan akhlaknya, sejak dilahirkan hingga dia meninggal. 

Pentingnya akhlak dalam kelestarian dalam suatu bangsa karena sesungguhnya 

suatu bangsa akan dapat bertahan hanya apabila mereka berakhlak mulia. 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

       Kata akhlak berasal dari bahasa Arab bentuk jama‟ dari kata khulu>q. Kata 

akhlaq ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata khaliq yang bermakna 

pencipta dan kata  makhlu>q yang artinya ciptaan, yang diciptakan, dari kata 

khalaqa, menciptakan. Dengan demikian, kata khuluq dan akhlak yang 

mengacu pada makna “penciptaan” segala yang ada selain Tuhan yang 

termasuk di dalamnya kejadian manusia.
17

 Menurut Rachmat Djatnika pada 

tahun 1987 yang dikutip oleh Mohammad Daud Ali dalam bukunya Pendidikan 

Agama Islam pada tahun 2006, akhlak bersangkutan dengan dengan cabang 

ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan-perubahan dalam 

bentuk dan makna antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

                                                           
17

 Aminuddin, et al., Membangun Karekter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama 

Islam (Jakarta Barat: Graha Ilmu, 2006), 93.  
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tabi‟at. Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan 

perbuatan, perilaku, tingkah laku, mungkin baik mungkin buruk.
18

 

Budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi‟at, kita ketahui maknanya 

dalam percakapan sehari-hari. Budi pekerti adalah kata majemuk perkataan 

budi dan pekerti, gabungan dari bahasa sansekerta dan bahasa Indonesia. Dalam 

bahasa Sansekerta budi artinya alat kesadaran (batin), sedang dalam bahasa 

Indonesia pekerti berarti kelakuan. Kalau perkataan budi pekerti dihubungkan 

dengan perangai, kata budi pekerti mengandung arti yang lebih dalam karena 

telah mengenai sifat dan watak yang telah melekat pada diri pribadi, atau bisa 

dikatakan perangai adalah sifat dan watak yang merupakan bawaan dari 

seseotang, pembentukannnya ke arah baik dan buruk. Kalau perkataan budi 

pekerti dihubungkan dengan akhlak, kedua-duanya mengandung makna yang 

sama, mengandung makna yang ideal, tergantung pada pelaksanaan atau 

penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif mungkin negatif, 

mungkin baik mungkin buruk.
19

 

Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat terpuji dan 

cara-cara untuk memilikinya, serta mempelajari tentang sifat-sifat tercela dan 

cara-cara untuk menghindarinya. Akhlak atau etika juga berarti ilmu yang 

menjelaskan tentang baik dan buruk. Kata akhlak ini disebutkan secara jelas 

dalam al-Qur‟an dan hadits. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa 

                                                           
18

Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), 346.  
19

 Ibid., 346-347.  
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misi utama kenabian Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia. Sebagai pembawa risalah yang bertujuan untuk menyempurnakan akhlak 

yang mulia, tentu saja Nabi sendiri berakhlak mulia, bahkan sejak masa 

kecilnya. Namun di masa-masa awal Islam belum ada rumusan yang sistematis 

tentang ilmu akhlak, sebagaimana terjadi pula dalam bidang-bidang lainnya. 

Munculnya akhlak sebagai sebuah ilmu adalah bersamaan dengan 

berkembangnya filsafat di kalangan umat Islam.
20

 

Menurut al-Ghazali, yang telah di kutip oleh Suwito dalam bukunya 

Filsafat Pendidikan Akhlak. Pendidikan Akhlak adalah membentuk akhlak 

menjadi bagus melalui usaha dan latihan yang sesuai. Menurut al-Ghazali 

fungsi utama agama adalah membimbing manusia dan memperindah akhlak. 

Akhlak dapat berubah jika akhlak itu tidak dapat berubah (dari jelek ke baik), 

maka sia-sialah nasihat, pelajaran dan pendidikan. Pendidikan akhlak 

merupakan inti dari semua pendidikan karena mengarahkan pada terciptanya 

perilaku lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang 

terhadap dirinya maupun terhadap luar dirinya.
21

 

Para ulama‟ telah banyak mendefinisikan, di antaranya: 

a. Ibn Maskawaih  

Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahdhib al-Akhlaq, beliau mendefinisikan 

akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang yang mendorongnya untuk 

                                                           
20

Abuddin Nata, et al., Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), 32. 
21

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak (Yogyakarta: Penerbit Belukar, 2004), 38.  
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melakukan perbutan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan 

pertimbangan.  

b. Imam al-Ghazali 

Imam al-Ghaazali dikenal sebagai hujjatul Islam (pembela Islam) karena 

kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap 

menyesatkan, dengan lebih luas daripada Ibn Maskawaih.
22

Sedangkan 

akhlak menurut al-Ghazali dalam kitabnya “Ihya‟ „Ulum al-Di>n” yang 

telah dikutip oleh Muhammad Ali, dalam bukunya Pendidikan Agama 

Islam , menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran tingkah laku dalam 

jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa 

melakukan pemikiran dan pertimbangan.
23

 

c. Sidi Gazalba 

Sedangkan menurut Sidi Gazalba, akhlak adalah sikap kepribadian yang 

melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri 

dan makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk al-

Qur‟an dan hadits.24
 

d. Abdullah Daraz  

Perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai akhlak apabila 

memenuhi dua syarat, yang pertama perbuatan dilakukan berulang kali 

                                                           
22

 Muhamad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 151.  
23

 Muhammad Ali, Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 151.  
24

 Aminuddin, Membangun Karekter dan Kepribadian, 94.  
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sehingga perbuatan itu menjadi sebuah kebiasaan. Syarat yang kedua 

adalah perbuatan itu dilakukan dengan kehendak sendiri bukan adanya 

tekanan-tekanan yang datang dari luar seperti ancaman dan paksaan atau 

sebaliknya melalui bujukan atau rayuan.
25

 

e. Ahmad Amin  

Akhlak menurut Ahmad Amin, yang telah dikutib oleh Abudin Nata dalam 

bukunya Akhlak Tasawuf, adalah perbuatan manusia yang dapat dinilai 

baik atau buruk. Tetapi tidak semua amal yang baik atau buruk itu dapat 

dikatakan perbuatan akhlak. Perbuatan manusia yang dilakukan tidak atas 

dasar kemauannya atau pilihannya, seperti bernafas, berkedib, berbolak-

baliknya hati, dan kaget ketika tiba-tiba terang setelah sebelumnya gelap 

tidaklah disebut akhlak, karena perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa 

pilihan.
26

  

        Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan 

atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria sebagai 

berikut, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya yang dilakukan dengan 

mudah tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan suatu 

perbuatan yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan , tidur, 

mabuk atau gila. Perbuatan akhlak juga merupakan perbuatan yang timbul dari 

                                                           
25
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dalam diri orang yang mengerjakannnya tanpa ada paksaan dari luar dilakukan 

dengan sesungguhnya, bukan main-main, berpura-pura atau bersandiwara.
27

 

  

2. Macam-Macam Akhlak 

       Akhlak tebagi menjadi dua yaitu: 

a. Akhlak Terpuji/Mahmudah 

       Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab 

akhla>q mah{mu>dah. Mah{mudah merupakan bentuk maf’u>l dari kata hamida  

yang berarti “dipuji”. Akhlak terpuji disebut pula dengan akhla>q kari>mah 

(akhlak mulia), atau maka>rim al-akhla>q (akhlak mulia) atau al-akhlaq al-

munjiyah (akhlak yang meyelamatkan pelakunya.
28

 Jadi, akhlaq al-karimah 

berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman 

seseorang kepada Allah.
29

 

Akhlak baik atau terpuji yaitu perbuatan baik terhadap Tuhan, sesama 

manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Akhlak terpuji diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Akhlak terhadap Allah Swt 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dailakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada 

                                                           
27
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Tuhan sebagai khalik. Sikap atau perbuatan tersebut memiliki cirri-ciri 

perbuatan akhlaki.
30

 

a) Menauhidkan Allah Swt 

Definisi tauhid adalah pengakuan bahwa Allah Swt. Satu-

satunya yang memiliki sifat rubu>biyah dan ulu>hiyyah, serta 

kesempurnaan nama dan sifat Tauhid Asma‟ dan sifat.
31

 Tauhid 

rubu>biyah adalah bahwa menyakini bahwa Allah satu-satunya dzat 

yang mencipta, memberi rezeki memelihara, mengelola dan 

memiliki.
32

 Tauhid ulu>hiyah adalah kita beriman hanya Allah yang 

berhak disembah dan tidak ada sekutu bagiNya. Sedangkan tauhid 

asma>’ wa shifa>t adalah menyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah 

yang menunjukkan kesempurnaan Allah.
33

 

b) Berbaik Sangka 

  Berbaik sangka terhadap keputusan Allah Swt merupakan salah 

satu akhlak terpuji kepadaNya. Di antara ciri akhlak terpuji ini 

adalah sabda Rasulullah Saw. 

 

 

                                                           
30
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ُْ ُ َ ض ا اٌ ضِ ْ ُ ْ ضِ َ ض اُ  وضُ ِْ ُ ض اَلَ ض ِ اَلِ ض اَ ض ا ا َض ض ا  (را  هض  ل )  ا

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal, 

melainkan dia berbaik sangka terhadap Rabbnya”.  

(HR. Muslim) 

c) Zikrullah 

Mengingat Allah (zikrullah) adalah asas dari setiap ibadah 

kepada Allah Swt karena merupakan pertanda hubungan antara 

hamba dan Pencipta pada setiap saat dan tempat. 

d) Tawakkal 

Hakikat tawakkal adalah menyerahkan segala urusan kepada 

Allah Swt, membersihkan dari ikhtiar yang keliru, dan tetap 

menepaki kawasan-kawasan hukum dan ketentuan. Dengan 

demikian, hamba percaya dengan bagian Allah Swt untuknya. Apa 

yang telah ditentukan Allah untuknya, ia yakin pasti akan 

memperolehnya. Sebaliknya, apa yang tidak ditentukan Allah 

untuknya, ia pun yakin pasti tidak akan memperolehnya.
34

 

Barang siapa yang menunjukkan ketakwaan dan tawakal 

kepada Allah yang telah menciptakan dia akan bias menggapai 

seluruh kebaikan yang ada di dunia ini. Mewujudkan tawakal bukan 

                                                           
34

 Anwar, Akhlak Tasawuf, 90-93.  



21 

 

 

berarti meniadakan ikhtiar atau mengesampingkan usaha. Takdir 

Allah Swt, dan sunnatullah terhadap makhlukNya terkait erat ikhtiar 

makhluk itu sendiri sebab Allah Swt, yang telah memerintahkan 

hambaNya untuk berikhtiar dan pada saat yang sama. Dia juga 

memerintahkan hambaNya untuk bertawakkal.
35

 

2) Akhlak terhadap Diri Sendiri 

        Di antara akhlak terpuji terhadap diri sendiri adalah sebagai 

berikut: 

a) Sabar 

       Menurut penuturan Abu Thalib al-Makky, sabar adalah 

menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi menggapai keridhaan 

Tuhannya. Sabar dalam pandangan al-Ghazali merupakan tangga 

dan jalan yang dilintasi oleh orang-orang yang hendak menuju 

Allah. Sabar terbagi menjadi tiga macam, yakni sabar dari maksiat, 

sabar karena taat kepada Allah, sabar karena musibah.
36

 

Kesabaran manusia dalam menghadapi cobaan hidup akan 

menguatkan jiwa dan meningkatkan kestabilan mental. Apapun yang 

dihadapinya, senang maupun susah, bagi orang yang bersabar tidak 

akan membuat jiwanya terguncang.
37
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b) Syukur 

Syukur merupakan sikap seseorang unuk tidak menggunakan 

nikmat yang diberikan oleh Allah dalam melakukan maksiat 

kepadaNya. Bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan 

tersebut adalah dengan jalan mempergunakan nikmat Allah itu 

dengan sebaik-baiknya. 

c) Menunaikan Amanah 

Amanah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam 

yang merupakan salah satu bentuk akhlak karimah.
38

Pengertian 

amanah menurut arti bahasa adalah kesetiaan, ketulusan, ketulusan 

hati, kepercayaan, atau kejujuran, kebalikan dari sifat khianat. 

Amanah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati 

dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan 

kepadanya, berupa harta benda, rahasia, ataupun tugas kewajiban. 

Pelaksanakan amanat dengan baik biasa disebut al-amin yang 

berarti dapat dipercaya, jujur dan amanah.
39

 

d) Benar atau jujur 

Maksud akhlak terpuji ini adalah berlaku benar dan jujur, baik 

dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Benar dalam perkataan 

adalah mengatakan keadaan yang sebenarnya. Benar dalam 

                                                           
38

 Anwar, Akhlak Tasawuf, 225. 
39

 Ibid., 100. 



23 

 

 

perbuatan adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk 

Agama.
40

 

Benar dalam perkataan ialah mengatakan keadaan yang 

sebenarnya, tidak mengada-ada dan tidak pula 

menyembunyikannya. Benar dalam perbuatan ialah mengerjakan 

sesuatu sesuai dengan petunjuk agama. Apa yang boleh dikerjakan 

menurut perintah agama berarti itu kemudian apa yang tidak boleh 

dikerjakan sesuai dengan larangan agama, berarti tidak benar.
41

 

e) Menepati Janji 

Dalam Islam menepati janji merupakan utang. Utang harus 

dibayar. Kalau kita mengadakan suatu perjanjian pada hari tertentu, 

kita harus menunaikannya tepat pada waktunya. Apabila tidak kita 

penuhi atau tidak kita tunaikan dalam pandangan Allah kita 

termasuk orang yang berdosa. 

f) Memelihara Kesucian Diri 

Memelihara kesucian diri adalah menjaga diri dari segala 

tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Upaya memelihara 

kesucian diri hendaknya dilakukan setiap hari agar diri tetap berada 

dalam status kesucian.
42

 Demikian juga memelihara lidah dan 
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anggota badan lainnya dari segala perbuatan tercela karena sadar 

bahwa segala gerak-gerik itu tidak dari penglihatan Allah.
43

 

3) Akhlak terhadap Keluarga 

Akhlak kepada keluarga adalah mengembnagkan kasih sayang di 

antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi 

melalui kata-kata maupun perilaku.
44

 

a) Berbakti kepada Orang Tua 

       Berbakti kepada kedua orang tua merupakan faktor utama 

diterimanya do‟a seseorang, juga merupakan amal shaleh paling 

utama yang dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, 

perbuatan terpuji ini seiring dengan nilai-nilai kebaikan untuk 

selamanya dan dicintai oleh setiap orang sepanjang masa. 

b) Bersikap Baik kepada Saudara 

       Agama Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada 

saudara atau kaum kerabat sesudah menunaikan kewajiban kepada 

Allah dan ibu bapak. Hidup rukun dan damai dengan saudara dapat 

tercapai apabila hubungan tetap terjalin dengan saling pengertian 

tolong menolong. Pertalian kerabat itu dimulai dari yang lebih dekat 

menurut tertibnya sampai kepada yang lebih jauh. 
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4) Akhlak terhadap Masyarakat 

a) Berbuat Baik kepada Tetangga 

Tetangga adalah orang yaang terdekat dengan kita. Dekat 

bukan karena pertalian darah atau pertalian persaudaraan. Bahkan, 

mungkin tidak seagama dengan kita. 

b) Suka Menolong Orang Lain 

Orang mukmin apabila melihat orang lain tertimpa kesusahan 

akan tergerak hatinya untuk menolong mereka sesuai dengan 

kemampuannya. Apabila tidak ada bantuan berupa benda, kita dapat 

membantu orang tersebut dengan nasihat yang dapat menghibur 

hatinya. 

5) Akhlak terhadap Lingkungan 

       Bahwa semuanya adalah milik Allah, mengantarkan manusia pada 

kesadaran bahwa apapun yang berada di dalam genggaman tangannya, 

tidak lain kecuali amanat yang harus dipertanggungjawabkan. “setiap 

jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap angin sepoi yang 

berhempus di udara, dan setiap tetes hujan yang tercurah dari langit 

akan dimintakan pertanggungjawaban manusia menyangkut 

pemeliharaan dan pemanfaatannya”.45
 Alam dengan segala isinya telah 

ditundukkan Tuhan kepada manusia, sehingga dengan mudah manusia 

dapat memanfaatkannya. Jika demikian, manusia tidak mencari 
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kemenangan, tetapi keselarasan dengan alam. Keduanya tunduk kepada 

Allah, sehingga mereka harus dapat bersahabat.
46

 

 

b. Akhlak Tercela (akhlak madhmu>mah) 

        Kata madhmu>mah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. 

Akhlak madzmumah artinya akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan 

tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan seseorang dan 

menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Akhlaq madzmumah cenderung 

jauh dari pendidikan, jauh dari hikmah dan jauh kebenaran Allah.
47

 Berikut 

ini sebagian contoh akhlak tercela: 

1) Syirik 

      Syirik secara bahasa adalah menyamakan dua hal, sedangkan 

menurut pengertian istilah, terdiri atas definisi umum dan difinisi 

khusus. Definisi umum adalah menyamakan sesuatu dengan Allah 

dalam hal-hal yang secara khusus dimiliki Allah ada tiga macam yakni 

menyamakan Allah dengan makhlukNya mengenai sesuatu berkaitan 

dengan pemeliharaan alam, menyamakan Allah dengan makhlukNya 

mengenai nama dan sifat, menyamakan Allah dengan makhlukNya 

mengenai ketuhanan. Sedangkan definisi khusus tentang syirik ada dua 

macam yakni, syirik akbar adalah menjadikan sekutu selain Allah lalu 

                                                           
46

 Nata, Akhlak Tasawuf,130.  
47

 Tulaeka, Akhlak Tasawuf, 184.  



27 

 

 

menyamakan. Adapun syirik asghar adalah setiap perbuatan yang dicap 

syirik oleh nash, tetapi tidak sampai mencapai syirik akbar
48

 

2) Kufur 

       Kufur secara bahasa berarti menutupi. Kufur merupakan kata sifat 

dari kafir. Jadi kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. 

Menurut syara‟, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan 

RasulNya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakan.
49

 

3) Nifak 

        Adapun nifak menurut syara‟ artinya menampakkan Islam dan 

kebaikan, tetapi menyembunyikan ukuran dan kejahatan. Dengan kata 

lain, nifak adalah menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa 

yang terkandung dalam hati. Dinamakan demikian karena pelakunya 

masuk Islam melalui satu pintu lalu keluar dari pintu yang lain. Atas 

dasar itu, Allah mengingatkan bahwa orang-orang munafik itu orang-

orang fasik.
50

 

4) Takabur 

      Takabur terbagi ke dalam dua bagian, yaitu batin dan lahir. Takabur 

batin adalah perilaku dan akhlak diri, sedangkan takabur lahir adalah 

perbuatan-perbuatan anggota tubuh yang muncul dari takabur batin. 
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5) Dengki 

Dalam bahasa Arab dengki disebut h{asad, yaitu perasaan yang 

timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak 

dimiliki olehnya, tetapi dimiliki oleh orang lain, kemudian dia 

menyebarkan berita bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh 

dengan tidak sewajarnya. 

6) Ghibah 

       Al-Ghazali menjelaskan bahwa ghibah adalah menuturkan sesuatu 

yang berkaitan dengan orang lain yang apabila penuturan itu sampai 

pada yang bersangkutan, ia tidak menyukainya.  

7) Riya‟ 

Kata riya‟ di ambil dari kata dasar al-ru‟yah, yang artinya 

memancing perhatian orang lain agar dinilai sebagai orang baik. Riya‟ 

merupakan salah satu sifat tercela yang harus dibuang jauh-jauh dalam 

jiwa kaum muslim karena riya‟ dapat menggugurkan amal ibadah. Riya‟ 

adalah memperlihatkan diri kepada orang lain.
51

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Ibid., 130-137. 



29 

 

 

H. Telaah Pustaka  

Adapun hasil karya penelitian kajian pustaka terdahulu diantaranya adalah: 

1. Nama     : Rahman Zuhdi, Skripsi UIN SuKa Yogyakarta tahun 2013 

Judul : Pendidikan Akhlak KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy‟ari 

Dengan rumusan masalah:  

a. Bagaimana konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam pemikiran 

KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy‟ari? 

b. Apakah persamaan dan perbedaan konsep pendidikan akhlak KH. Ahmad 

Dahlan dan KH. Hasyim Asy‟ari? 

c. Bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak KH. Ahmad Dahlan dan 

KH. Hasyim Asy‟ari pada pendidikan Islam saat ini? 

Adapun hasil penelitian ini adalah konsep pendidikan KH. Amad Dahlan 

adalah usaha sadar untuk membentuk perilaku baik seseorang dengan 

memaksimalkan kerja akal  sedangkan KH. Hasyim Asy‟ari lebih kepada 

pemaksimalan hati sebagai alat tolak ukur. Pemikiran pendidikan akhlak KH. 

Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy‟ari memiliki beberapa kesamaan dalam 

hal landasan-landasan pemikiran dan perbedaan dalam hal corak berpikir 

dimana yang pertama lebih modern dan rasional sedangkan yang kedua 

cenderung tradisional dan metafisis. Adapun konsep pendidikan KH. Ahmad 

Dahlan dan KH. Hasyim Asy‟ari masih relevan bila diterapkan pada 

pendidikan saat ini karena, terkandung di dalamnya pendidikan yang 

berwawasan semesta. 
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2. Nama : Ani Hayatul Mukhlisoh, Skripsi IAIN Purwokerto tahun 2015 

Judul : Akhlak Guru Menurut KH. Hasyim Asy‟ari (Kajian terhadap Kitab 

Adab al-„Alim wa al-Muta‟allim)  

Dengan rumusan masalah: Bagaimanakah pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari 

tentang akhlak guru? 

Adapun hasil penelitian ini adalah KH. Hasyim Asy‟ari  menyebutkan ada tiga 

macam akhlak yang harus dipedomani oleh guru yakni akhlak guru terhadap 

dirinya sendiri, akhlak guru saat mengajar, dan akhlak guru terhadap anak 

didik. Setelah dianalisis dan dikomparasikan  dengan pendapat-pendapat yang 

lain, ternyata pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari masih sangat relevan dengan 

dunia pendidikan saat ini.  

       Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dari 

penelitian tersebut. Penelitian ini menjelaskan tentang nilai pendidikan akhlak 

tokoh KH. Hasyim Asy‟ari. 

  



31 

 

 

BAB III 

BIOGRAFI KH. HASYIM ASY’ARI 

 

A. Riwayat 

       Beliau bernama Muhammad Hasyim lahir pada 24 Dzul Qa‟dah 1287 H/14 

Februari 1871 M di Desa Godang Jombang, Jawa Timur.
52

 Ayah beliau bernama 

Kiai Asy‟ari yang berasal dari Demak, Jawa Tengah yang memiliki sebuah 

pesantren yang besar. Ayahnya adalah keturunan ke delapan dari penguasa 

kerajaan Islam Demak, Jaka Tingkir, Sultan Pajang pada tahun 1568, yang 

merupakan putra Brawijaya VI, penguasa Kerajaan Majapahit pada seperempat 

pertama abad VXI di Jawa.
53

 Sementara kakeknya bernama Kiai Usman yang 

merupakan kiai terkenal dan pendiri Pesantren Gedang yang didirikan pada abad 

ke-19. Selain itu, moyangnya, Kiai Sihah, adalah pendiri Pesantren Tambakberas, 

Jombang.  

       Ayah KH. Hasyim Asy‟ari sebelumnya merupakan santri terpandai di 

Pesantren Kiai Usman. Ilmu dan akhlaknya sangat mengagumkan sang kiai 

sehingga beliau dinikahkan dengan anaknya Halimah.
54

 Ibu KH. Hasyim Asy‟ari 
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merupakan anak pertama dari tiga saudara laki-laki dan dua perempuan: 

Muhammad, Leler, Fadil, dan Nyonya Arif. Ayah KH. Hasyim Asy‟ari berasal 

dari Tingkir dan keturunan Abdul Wahid dari Tingkir. Dipercayai bahwa mereka 

adalah keturunan raja Muslim Jawa, Jaka Tingkir, dan raja Hindu Majapahit, 

Brawijaya VI. KH. Hasyim Asy‟ari juga dipercayai sebagai keturunan dari 

keluarga bangsawan.
55

 Beliau dilahirkan di Pesantren Gedang setelah ibunya 

mengandung selama 14 bulan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, kehamilan 

yang sangat panjang mengindikasikan kecermelangan sang bayi di masa depan. 

Orang tuanya lebih yakin dengan isyarat ini, karena sang ibu bermimpi bahwa 

bulan purnama jatuh dari langit dan menimpa tepat di atas perutnya. Mimpi ini 

ditafsirkan sebagai tanda bahwa anak yang dikandung akan mendapat kecerdasan 

dan barokah dari Tuhan. Ramalan ini tentunya tepat bagi KH. Hasyim Asy‟ari 

yang belajar di bawah bimbingan orang tuanya sampai berumur 13 tahun. Ketika 

itu, beliau sudah berani menjadi guru pengganti (badal) di pesantren dengan 

mengajar murid-murid yang tak jarang lebih tua dari umur beliau sendiri. 

Selanjutnya, kedua orang tuanya menyaksikan bakat kepemimpinan yang dimiliki 

beliau, yaitu ketika beliau bermain dengan anak-anak di lingkungannya, beliau 

selalu menjadi penengah. Kapanpun beliau melihat temannya melanggar aturan 

permainan, beliau akan selalu menegurnya. Beliau selalu membuat banyak 

temannya senang bermain dengannya, dikarenakan sifatnya yang suka menolong 
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dan melindungi.
56

 Dalam buku Penakluk Badai karya Agus Irawan diceritakan 

suatu pagi di musim kemarau, anak-anak tetangga sering bermain di pelataran 

Pesantren Keras. Mereka bermain petak-umpet. Anak-anak terbagi menjadi dua 

kelompok. Setiap anak dalam kelompok bergantian melempar batu ke tumpukan 

batu yang ditata tinggi, sampai hitungan sepuluh biji. Apabila lemparan mengenai 

sasaran dan tumpukan batu berserakan, maka kelompok yang kalah akan menata 

sementara yang lain bersembunyi dengan batas persembunyian minimal sepuluh 

langkah. Kali itu kelompok hasyim Asy‟ari yang berhasil menyasar ke tumpukan 

batu tersebut. Kemudian kelompok itu lari mencari tempat persembunyian yang 

aman. Kurang lebih tiga menit, ketika suasana dianggap aman Hasyim keluar dan 

ternyata musuhnya dapat menangkapnya. Karena salah satu anggota tertangkap 

maka yang lainnya harus keluar. Kini giliran Hasyim yang memeriksa kebenaran 

jumlah tumpukan batu tersebut. Setelah dihitung, ternyata tumpukan batu tersebut 

ganjil dan terjadilah kecurangan. Hasyim lalu mulai berbicara, dan semuanya 

teman-temannya tertunduk diam. Hasyim kecil menjelaskan bahwa kejujuran itu 

sangat penting.
57

 

KH. Hasyim Asy‟ari adalah anak ketiga  dari sepuluh bersaudara, yaitu 

Nafi‟ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, 

Nahrawi, dan Adnan. Sampai umur lima tahun, beliau dalam asuhan orang tua dan 

kakeknya di  Pesantren Gedang. Di Pesantren ini, para santri mengamalkan ajaran 
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agama Islam. Suasana ini tidak diragukan lagi mempengaruhi KH. Hasyim Asy‟ari 

yang sederhana dan rajin belajar. Pada 1876, ketika KH. Hasyim Asy‟ari berumur 

enam tahun, ayahnya mendirikan Pesantren Keras, sebelah Selatan Jombang. 

Suatu pengalaman yang kemungkinan besar mempengaruhi beliau untuk kemudian 

mendirikan pesantren sendiri. Sehingga, kehidupan masa kecil beliau di 

lingkungan pesantren berperan besar dalam pembentukan wataknya yang haus 

ilmu pengetahuan dan kepeduliaannya pada pelaksanaan ajaran-ajaran agama 

dengan baik.
58

 

KH. Hasyim Asy‟ari menikah tujuh kali selama hidupnya, semua istrinya 

adalah anak kiai. Dengan demikian, beliau terus memelihara hubungan antar 

berbagai lembaga pesantren. Istri pertama KH. Hasyim Asy‟ari, Khadijah yang 

merupakan putri Kiai Ya‟kub dari Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo), istri 

keduanya, Nafisah yang dinikahi setelah istri pertama meninggal dunia, dia adalah 

putri Kiai Romli dari Kemuring (Kediri), ketiga Nafiqah anak kiai Ilyas dari 

Sewulan (Madiun), keempat, Masrurah, putri saudara kiai Ilyas, pemimpin 

Pesantren Kapurejo (Kediri). 

KH. Hasyim Asy‟ari mengajar anak-anak beliau dasar-dasar ilmu agama 

Islam dan kemudian mengirimkan mereka ke pesantren lain dengan harapan akan 

mendapat pengalaman pesantren seperti beliau sendiri. Harapan ini paling tidak 

terlaksana pada anak perempuannya, Nyai Khairiyah, yang kemudian mendirikan 

pesantren diri, Pesantren Seblak. KH. Hasyim Asy‟ari mendorong anak-anak 
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putrinya untuk menikah dengan para kiai yang mengajar di Tebuireng dan anak-

anak lelaki menikah dengan putri-putri kiai sehingga ikut melestarikan tradisi 

moyang mereka. Selain hal yang dicapai Nyai Khairiyah, keturunan KH. Hasyim 

Asy‟ari yang lain kemudian menjadi pemimpin-pemimpin Pesantren Tebuireng 

sekaligus aktif dalam kegiatan politik tingkat nasional. Seperti, Abdul Wahid 

Hasyim (w. 1953) merupakan salah seorang perumus Piagam Jakarta dan 

kemudian menjabat sebagai Menteri Agama. Hal serupa juga terjadi kepada 

anaknya yang paling kecil, Yusuf Hasyim, yang aktif di militer dan politik tingkat 

nasional sebelum sekarang menjalankan roda kepemimpinan Pesantren 

Tebuireng.
59

 

KH. Hasyim Asy‟ari dipercaya mempunyai kekuatan spiritual karamah (suatu 

kejadian yang dimiliki oleh seorang wali) yang menjadi sumber berkah Allah. 

Zamakhsari menyebut KH. Hasyim Asy‟ari sebagai “kiai paling besar dan terkenal 

di seluruh Indonesia selama paruh pertama abad ke-20”. James Fox, seorang 

antropolog dari Australian National Unerversity (ANU), menganggap KH. Hasyim 

Asy‟ari sebagai wali. Dia menggambarkan KH. Hasyim Asy‟ari sebagai berikut: 

“Jika kiai pandai masih dianggap sebagai wali, ada satu figur dalam sejarah Jawa 

kini yang dapat menjadi kandidat utama untuk peran wali. Ini adalah ulama besar, 

Hadratus Syaikh, KH. Hasyim Asy‟ari. Memiliki ilmu dan dipandang sebagai 

sumber berkah bagi mereka yang mengetahuinya. KH. Hasyim Asy‟ari semasa 

hidupnya menjadi pusat pertalian yang menghubungkan para kiai utama di seluruh 
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Jawa. KH. Hasyim Asy‟ari juga dianggap memiliki keistimewaan luar biasa. 

Menurut garis keturunannya, tidak saja beliau berasal dari garis keturunan ulama 

pandai, dia juga keturunan Prabu Wijaya”.60
 

 

B. PENDIDIKAN 

Pendidikan KH. Hasyim Asy‟ari sama dengan yang dialami oleh kebanyakan 

santri muslim seusianya. Pendidikan awal beliau sampai berumur 15 tahun, 

diperoleh dengan bimbingan ayahnya. Beliau mendapat pelajaran dasar-dasar 

tauhid, fiqh, tafsir dan hadits. KH. Hasyim Asy‟ari kemudian melanjutkan studi di 

beberapa pesantren di Jawa dan Madura, yaitu Pesantren Wonokoyo 

(Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Trenggilis, Pesantren 

Kademangan (Bangkalan. Madura), dan Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo). 

Tradisi pesantren dalam mencari ilmu ini memberi kesempatan pada KH. Hasyim 

Asy‟ari untuk belajar tata bahasa dan sastra Arab, fiqh, dan sufisme dari Kiai 

Khalil dari Bangkalan selama 3 tahun, sebelum memfokuskan diri dalam bidang 

fiqh selama dua tahun di bawah bimbingan Kiai Ya‟kub di Pesantren Siwalan 

Panji.
61

 

Ketika belajar di Pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, asuhan Kiai 

Haji Kholil, Hasyim  mempunyai kemandirian dan tetap menjaga kesantunan serta 

selalu dalam kepatuhan dan menghormati guru. Beliau tak segan-segan membantu 
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dan melakukan apa saja untuk sang kiai, misalnya ketika cincin milik Nyai Kholil 

jatuh ke kakus keluarga ndalem. Mendengar kabar itu, Hasyim dengan tenang 

meminta izin ke lurah pondok untuk mengambilkan cincin tersebut. Setelah satu 

jam lamanya akhirnya Hasyim dapat menemukannya. Lalu beliau 

membersihkannya hingga bersih dan suci. Nyai Kholil gembira sekaligus bangga 

pada santri suaminya yang satu ini. Nyai Kholil bermunajah kepada Allah, agar 

Hasyim dianugerahi ilmu yang bermanfaat.
62

 

Pada umur 15 tahun, KH. Hasyim Asy‟ari mulai mengembara ke berbagai 

pesantren di Jawa untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Beliau akhirnya tinggal 

selama lima tahun di Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo). Di pesantren ini, beliau 

diminta untuk menikah dengan putri pak kiai. Permintaan ini karena pak kiai 

terkesan dengan kedalaman pengetahuan dan karakter KH. Hasyim Asy‟ari.63
  

Sebagai seorang penggemar ilmu-ilmu keislaman, KH. Hasyim Asy‟ari yang 

telah menjadi ulama muda itu, tidak merasa puas dengan ilmu-ilmu yang telah 

didapatkannya selama ini. Beliau berusaha untuk memperdalam ilmu-ilmu 

keislaman kepada ulama-ulama besar di manca negara khususnya di tanah suci 

Mekah.
64

 Setelah menikah, yaitu pada 1891 ketika beliau berumur 21 tahun, KH. 

Hasyim Asy‟ari dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Makah atas biaya 

mertuanya. Mereka tinggal di Makah selama tujuh bulan.  KH. Hasyim Asy‟ari 
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harus kembali ke tanah air sendiri karena istrinya meninggal setelah melahirkan 

seorang anak yang bernama Abdullah. Perjalanan ini sangat mengharukan karena 

sang anak juga meninggal ketika umur dua bulan. Pada tahun 1893, KH. Hasyim 

Asy‟ari kembali  lagi ke Mekah ditemani saudaranya, Anis, yang kemudian 

meninggal di sana. Pada kesempatan ini, beliau tinggal di Makah selama tujuh 

tahun, menjalankan ibadah haji, belajar berbagai ilmu agama Islam, dan bahkan 

bertapa di Gua Hira. Dilaporkan bahwa KH. Hasyim Asy‟ari juga sempat 

mengajar di Makah, sebuah awal karir pengajaran yang kemudian diteruskan 

ketika kembali ke tanah air pada tahun 1900.  

KH. Hasyim Asy‟ari kemudian pergi ke Hijaz untuk melanjutkan 

pelajarannya. Selama tiga tahun beliau ditemani oleh saudara iparnya, Kiai Alwi, 

yang kemudian menjadi pembantu terdekatnya dan teman yang paling setia dalam 

mendirikan Pesantren Tebuireng. Di Mekah, mula-mula KH. Hasyim Asy‟ari 

belajar di bawah bimbingan Syaikh Mahfudz dari Tremas (w. 1920), ulama 

Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Makah. Syaikh Mahfudz 

adalah ahli dalam ilmu hadits. KH. Hasyim Asy‟ari sangat tertarik dengan ilmu ini 

sehingga setelah kembali ke Indonesia, beliau mendirikan pesantren yang terkenal 

dengan pengajaran hadits. Syaikh Mahfudz merupakan  penghubung membentuk 

tradisi sufi yang menghubungkan Syaikh Nawawi dari Banten dan Syaikh Sambas 

dengan KH. Hasyim Asy‟ari. Pengaruh tradisi ini juga tercermin dari kenyataan 

bahwa Syaikh Sambas yang masih mempertahankan tradisi pemikiran bermadzhab 

dan pendekatan sufisme juga dapat ditemukan dalam pemikiran KH. Hasyim 
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Asy‟ari. Walaupun KH. Hasyim Asy‟ari mengikuti satu tarekat, beliau melarang 

santrinya menjalankan praktik sufi di pesantrennya agar mereka tidak terganggu 

dalam belajar. Beliau juga menolak tarekat yang dianggap menyimpang dari ajaran 

Islam. KH. Hasyim Asy‟ari juga belajar fiqh Madzhab Syafi‟i di bawah bimbingan 

Ahmad Khatib yang juga ahli dalam bidang astronomi, matematika dan aljabar.
65

  

Pada akhir perjalanan mencari ilmunya, KH. Hasyim Asy‟ari telah mahir 

dalam tauhid, fiqh, bahasa Arab, tafsir, dan hadits. Diperkirakan juga bahwa KH. 

Hasyim Asy‟ari pernah belajar bersama-sama Ahmad Dahlan, pendiri 

Muhammadiyah, di Semarang.
66

 

 

C. PENGAJARAN DI PESANTREN 

Usai ngudi kaweruh di pusat peradapan Islam, Mekah al-Mukarramah, KH. 

Hasyim Asy‟ari mengajar di Pesantren Keras (milik ayahandanya) dan di 

Pesantren Gedang (milik kakeknya). Beberapa bulan kemudian mendirikan 

pesantren sendiri di tempat mertuanya, Plemahan, Kediri. Namun, usaha ini 

kurang berhasil dan akhirnya pindah ke Tebuireng pada tanggal 26 Rabiul Awal 

1320 H, atau 6 Februari 1906 M di tempat inilah kemudian usahanya menemui 

kesuksesan.
67
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Pada tahun 1853 dibangun sebuah pabrik gula di daerah Pesantren Tebuireng. 

Ketika gula merupakan komoditi ekspor pemerintah kolonial Belanda dan menjadi 

simbol apa yang disebut dengan kemajuan  teknologi Barat. Pada mulanya, pabrik 

ini menyebabkan kebrobokan budaya masyarakat desa yang bekerja di pabrik 

tersebut. Para pekerja tidak biasa digaji, mengalami keterkejutan budaya (cultural 

shock), sehingga dilaporkan menghabiskan uang gaji mereka untuk hal-hal seperti 

minuman keras dan judi. Oleh karena itu, kejahatan meningkat dengan cepat di 

desa itu. Kondisi ini malah menarik KH. Hasyim Asy‟ari untuk mendirikan 

pesantren di lokasi tersebut. Beliau berkata : “Menyebarkan agama Islam berarti 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jika manusia sudah mendapat 

kehidupan yang lebih baik, apalagi yang harus ditingkatkan dari mereka? Lagi 

pula, menjalankan jihad berarti menghadapi kesulitan dan mau berkorban, 

sebagaimana yang telah dilakukan Rasul kita dalam perjuangannya. 

Selama satu setengah tahun kehidupan kiai, santri, dan keluarganya banyak 

diganggu penduduk desa dikarenakan ketidaknyamanan mereka dengan 

keberadaan pesantren. Untuk menanggulangi ini, KH. Hasyim Asy‟ari 

mengundang kiai dari Cirebon untuk mengajari ilmu bela diri kepada para santri. 

Setelah periode ini, hubungan antara penduduk  desa dengan masyarakat pesantren 

mulai membaik dan meningkatnya pengaruh pesantren pada masyarakat sekitar.
68

 

Awalnya, banyak tantangan dari masyarakat atas usahanya. Bahkan beberapa 

temannya berpendapat bahwa daerah itu tidak cocok untuk didirikan pesantren, 
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karena di tempat itulah bercokol berbagai kemaksiatan, seperti perampokan, 

perjudian, dan perzinaan. Kondisi saat itu, Jombang penuh dengan rumah protitusi 

dan minuman keras. Namun dengan semangat yang tinggi dan tidak kenal lelah, 

KH. Hasyim Asy‟ari terus berjuang.  

Seiring dengan perkembangan waktu, pesantren yang dirintis terus mengalami 

peningkatan, baik dalam segi bangunan maupun jumlah santri. Awalnya hanya 28 

santri, namun terus meningkat karena pengaruh kealiman dan kewibawaan sang 

pengasuh. Murid-murid yang datang dibimbing dengan tekun dan sabar. Sejak saat 

itu, nama KH. Hasyim Asy‟ari dikenal masyarakat luas.
69

 KH. Hasyim Asy‟ari 

membuat bangunan sebagai tempat tinggal santri. Untuk membiayai lembaga yang 

tumbuh perlahan lahan ini, KH. Hasyim Asy‟ari berdagang dan bercocok tanam 

kecil-kecilan. Komitmen dan kecintaannya pada pesantren sangatlah besar 

sehingga beliau mewakafkan dua hektar tanah dan sembilan hektar persawahan 

pada tahun 1947, tidak lama sebelum beliau meninggal dunia.
70

   

Pada tahun 1921-an, kompolotan preman dan opsir Hindia Belanda membakar 

seluruh pesantren KH. Hasyim Asy‟ari dengan sebab adanya fitnah ketika salah 

satu anak buah Belanda ada yang dihakimi ketika berada di lingkungan pesantren. 

Semenjak itu KH. Hasyim Asy‟ari sering diteror dan diancam hingga berujung 

pesantren beliau dibakar. Dalam hati kecil KH. Hasyim Asy‟ari merelakan 

pesantrennya dibakar dan tidak melawan. Beliau ingat asal mula bangunan 
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pesantren itu adalah bekas bangunan yang pernah digunakan oleh para pelacur. 

Hanya beberapa hari saja peristiwa pembakaran itu, kabar langsung menyebar ke 

luar, bahkan sampai ke luar Jawa. Secepat itu pula, umat Islam, khususnya dari 

kalangan pesantren, terpanggil untuk berbuat sesuatu, sebab merasa senasib dan 

seperjuangan. Bagi mereka, keberadaan pondok pesantren tidak sekedar alat 

dakwah Islam, tapi juga markas perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Oleh 

karenanya mereka berduyun-duyun ke Tebuireng turut menyaksikan dan prihatin. 

Tidak sekedar berduka, mereka langsung memberikan bantuan, baik pikiran, 

tenaga dan tidak sedikit material, dengan semangat yang sama yaitu membangun 

kembali pesantren Tebuireng.
71

 Tak kurang dari dua bulan saja, Pesantren 

Tebuireng kembali berdiri. Bahkan lebih besar, lebih baik dari semula. 

Kesempatan ini digunakan oleh KH. Hasyim Asy‟ari untuk membangkitkan 

semangat nasionalisme kepada siapa saja. Beliau menyerukan agar semua umat 

muslim di manapun berada, khususnya para pemuda harus membuat basis atau 

kantong-kantong dari PETA (Pembela Tanah Air) sebagai perwujudan persiapan 

perlawanan pada pihak Belanda.
72

 Rutinitas beliau yang mengurusi pesantren dan 

berdagang, beliau tetap berkarya salah satunya beliau menulis kitab atau buku 

mengenai pengalaman yang pernah beliau alami seperti kitab at-tanbihat al-

wajibat. Kitab ini menjelaskan tentang pelarangan peringatan maulid dengan cara 

tayub atau maksiat. Setelah buku ini terbit, ramai orang yang memperbincangkan 
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KH. Hasyim Asy‟ari. Beliau dituduh sebagai pengikut paham wahabi, yang saat 

itu ramai dibicarakan di kalangan pesantren salaf, mengingat perkembangan 

organisasi Muhammadiyah yang dianggap beraliran wahabi ini semakin maju saja. 

Atas tuduhan tersebut, beliau akhirnya dipanggil oleh orang tuanya, Kiai Asy‟ari 

di Keras. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud haramnya tradisi grebeg Maulid 

yang mungkar itu, jika dalam perayaan tersebut diadakan tayub, yang isinya 

banyak lawan jenis berbaur, saweran dan minum minuman keras. Jadi beliau 

berpendapat bahwa ini harus ditentang dan diharamkan, agar tidak menodai 

kehidmatan perayaan Maulid dan menghapus maksud untuk apa perayaan itu perlu 

diadakan.
73

 

Seiring berjalannya waktu, praktik wahabi semakin merajalela hingga situasi 

ini membuat khawatir Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Sansuri. Mereka 

membentuk Komite Merembuk Hijaz sebagai wujud wadah pemikiran untuk 

menghilangkan praktik wahabi. Akan tetapi pemikiran ini tidak langsung 

mendapat persetujuan KH. Hasyim Asy‟ari karena beliau masih ragu dengan 

keputusannya. KH. Hasyim Asy‟ari berpikir panjang hingga mendapat persetujuan 

dari guru beliau Kiai Kholil Bangkalan untuk mendirikan jam‟iyyah. Dua hari 

setelah Nahdlatul Ulama  didirikan, para kiai sepuh berkumpul di Tebuireng guna 

membahas dan menulis beberapa nota protes kepada raja Saudi, terkait dengan 

seruan wahabi dan rencana muktamar akbarnya itu. Mereka akhirnya sepakat, Kiai 

Abdul Wahab sebagai penulis nota protes dengan kalimat-kalimat ynag didiktekan 
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oleh Kiai Hasyim dan Syeikh Ghonaim pada tanggal 5 Syawal 1346 H. Kabar 

tentang pemberangkatan delegasi disampaikan ke seluruh jaringan Nahdliyyin. 

Dikumpulkanlah dana berhari-hari, hingga sampai berminggu-minggu. Tapi, niat 

awalnya adalah empat utusan, kemudian tinggal dua orang saja. Lantaran 

keterbatasan dana, KH. Asanawi dan KH. Dahlah Kohar terpaksa tidak 

diikutsertakan. 

Setelah dana dikumpulkan, pada Maret 1928, NU mengumumkan bahwa Kiai 

Abdul wahab dan Ahmad Ghanaim al-Amir pergi ke Makkah. Dan setelah 

mengarungi lautan luas, hingga berbulan-bulan lamanya, bersamaan dengan 

musim haji, akhirnya mereka sampai di Tanah Suci pada tanggal 27 April 1928, 

dan 13 Juni 1928 mereka diterima Raja. Mereka menyampaikan sepucuk surat itu. 

Pada kesempatan itu, mereka meminta Raja Ibnu Sa‟ud untuk membuat hukum 

yang tetap di Hijaz. 

Atas izin yang Maha Kuasa, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, usulan 

Nahdliyyin diterima oleh penguasa Arab Saudi. Bahkan dalam jawabannya melalui 

surat, raja mengatakan, perbaikan di Hijaz memang merupakan kewajiban 

pemerintah. Dan dia juga menyatakan akan memperbaiki penyelenggaraan haji, 

sejauh perbaikan itu tidak melanggar ketentuan Islam. dia juga sependapat, pada 

umumnya kaum muslimin bebas menjalankan praktik agama dan keyakinan 

mereka, kecuali urusan yang diharamkan Allah.
74
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Setelah menghadap, dan kembali ke tanah air, jawaban surat itu dibaca 

bersama-sama di kantor NU di Surabaya. Hadir di antaranya adalah Kiai Hasyim 

Asy‟ari, Kiai Haji Asnawi Kudus dan ulama-ulama lain.
75

 Karena misi Komite 

Hijaz dianggap berhasil, maka direncanakan pembubaran komite tersebut. Selain 

itu pendirian jam‟iyyah dinilai sangat perlu, sehingga kalangan muda merintis 

pembentukan sebuah organisasi keagamaan dengan misi yang sama, yaitu 

mengembangkan ajaran Islam yang rahmatan lil „alamin dengan cara ahlusunnah 

waljama‟ah yang sama-sama berpegang pada al-Qur‟an, Nabi Muhammad Saw, 

kiblatnya juga Ka‟bah. Bersamaan dengan pembubaran Komite Hijaz, KH. 

Hasyim Asy‟ari meminta bantuan kepada Mas Sugeng yang saat itu menjabat 

sebagai sekretaris Mahkamah Tinggi atau buchroeh untuk menjadikan NU legal 

sebagai organisasi yang terdaftar dan mendapatkan izin dari pemerintah Hindia 

Belanda. Kemudian dibuatkanlah logo NU oleh KH. Ridwan melalui istikharah 

beliau. Logo tersebut berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, 

dikitari 9 bintang, 5 bintang melingkari garis khatulistiwa, yang terbesar di 

antaranya terletak di tengah atas, sedang 4 bintang lainnya melingkar di bawah 

khatulistiwa, dengan tulisan “Nahdlatul Ulama” dalam huruf Arab yang melintang 

dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, semua terlukis dengan warna putih 

di atas dasar hijau. Gambar bola dunia melambangkan tempat hidup, tempat 

berjuang, dan beramal di dunia ini serta  melambangkan asal kejadian manusia 

dari tanah, dan akan kembali ke tanah. Gambar peta pada bola dunia merupakan 
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peta Indonesia, melambnagkan bahwa Nahdlatul Ulama dilahirkan di Indonesia 

dan berjuang untuk kejayaan Negara Republik Indonesia. Tali yang tersimpul 

melambangkan persatuan yang kokoh. Dua ikatan di bawahnya merupakan 

lambang hubungan antarmanusia dan hubungan dengan Tuhan. Jumlah untaian tali 

sebanyak 99 buah melambangkan Asamaul Husna. Sembilan bintang yang terdiri 

dari lima bintang di atas garis khatulistiwa dengan sebuah bintang yang paling 

besar terletak paling atas, melambangkan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. 

Empat buah bintang lainnya melambangkan Khulafaur Rasyidin  yaitu Abu Bakar 

Ash Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Empat 

bintang di garis khatulistiwa melambangkan empat mahzab yaitu Hanafi, Maliki, 

Syafi‟i dan Hambali. Jumlah 9 melambangkan sembilan wali penyebar agama 

Islam di Jawa. Kemudian tulisan Arab “Nahdlatul Ulama”  menunjukkan nama 

dari organisasi yang berarti kebangkitan ulama. Warna-warna hijau 

melambangkan kesuburan tanah air Indonesia dan warna putih melambangkan 

kesucian.
76

 

Dengan pengalaman yang bertahun-tahun bergelut di dunia pendidikan, KH. 

Hasyim Asy‟ari mempunyai banyak wawasan tentang metode pendidikan. Maka 

pada tahun 1900-an beliau memperkenalkan sistem musyawarah kepada santri-

santrinya. Forum ini sangat berkualitas, karena tidak semua santri  bisa masuk. 

Hanya mereka yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni yang bisa direkrut.
77
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Melalui sistem ini, diskusi mengenai masalah-masalah sosial dan keagamaan 

dilakukan untuk memperoleh keputusan hukumnya menurut syari‟at Islam dan 

pemecahan-pemecahan baru. Jika tidak ada kesepakatan yang diambil mengenai 

keputusan hukum masalah yang bersangkutan, KH. Hasyim Asy‟ari 

mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang 

dikemukakan oleh para peserta forum diskusi.
78

 Kemajuan Pesantren Tebuireng 

yang cukup pesat tidak dapat dipisahkan dari kepribadian KH. Hasyim Asy‟ari 

yang merupakan ilmuwan ternama.
79

 

Membangun teladan positif merupakan elemen penting dalam pendidikan KH. 

Hasyim Asy‟ari. Kebiasaan beliau dalam menelaah kitab sungguh sangat berkesan 

di kalangan murid-muridnya. Di antara mereka adalah Ahamd Bakri, Kudus, Jawa 

Tengah (lahir tahun 1926) yang menyaksikan KH. Hasyim Asy‟ari senantiasa 

membaca, kapan saja mungkin. Sambil menunggu kereta, KH. Hasyim Asy‟ari 

memanfaatkan waktu untuk membaca hingga kereta tiba, demikian pula dalam 

perjalan pulang. Beliau juga menganjurkan supaya anak-anaknya berpuasa tidak 

hanya dalam bulan Ramadhan saja, Senin dan Kamis, bahkan sebagian besar hari 

dalam seminggu, merupakan Sunnah bagi keluarganya untuk berpuasa.
80

 

Masa perubahan di Jawa sejak tahun 1900 dimulai KH. Hasyim Asy‟ari 

membuka Pesantren Tebuireng di Jombang yang mengajar mulai tingkat rendah 
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sampai tingkat tinggi yang meluluskan banyak ulama.
81

 Proses perkembangannya, 

Pesantren Tebuireng mengalami pembaharuan-pembaharuan atas usulan para 

asisten KH. Hasyim Asy‟ari. Usulan pembaharuan tersebut tidak semua diterima 

oleh KH. Hasyim Asy‟ari dengan alasan dianggap akan berakibat buruk terhadap 

pesantren. Akan tetapi, KH. Hasyim Asy‟ari menerima beberapa perubahan 

seperti nama madrasah menjadi Madrasah Nizhamiyah dan masa belajarnya 

ditambah menjadi 6 tahun sebab pelajaran non agama lebih banyak dimasukkan 

ke dalam kurikulum yang merupakan 70% dari seluruh mata pelajaran yang ada.
82

 

Meskipun demikian, pembaharuan tidak menghilangkan metode pengajaran 

seperti halaqah dan sorongan yang masih tetap digunakan.
83

 Contoh lain seperti 

Kiai Ma‟sum, menantu beliau menulis buku tentang nahwu dan matematika. Kiai 

Ma‟sum juga menjadi kepala madrasah yang berdiri sendiri yang terdiri dari enam 

tingkatan yaitu kelas persiapan selama setahun dan lima tahun program madrasah. 

Sistem ini untuk menanggulangi salah satu kelemahan system tradisional yang 

tidak bisa mengontrol kehadiran siswa dengan baik. Dalam kelas persiapan, siswa 

diberi pengajaran bahasa Arab secara intensif sebagai dasar yang penting untuk 

belajar di tingkat lanjutan. Perubahan juga dimotori oleh keponakan KH. Hasyim 

Asy‟ari, Kiai Ilyas yang memulai memberikan pengajaran bahasa Belanda dan 

pelajaran sejarah mulai tahun 1926. Sejak 1929, pesantren mulai berlangganan 
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berbagai surat kabar berbahasa Melayu agar dibaca oleh para santri, suatu 

pembaharuan yang konvensional ketika itu karena bahasa Melayu yang ditulis 

dengan huruf latin yang masih asing bagi masyarakat Jawa. Di madrasah, Kiai 

Ilyas mengajar bahasa Melayu (Indonesia), geografi, dan sejarah Indonesia. Buku-

buku yang dipakai dalam pengajaran ini ditulis dalam huruf latin. Akan tetapi, 

bahasa Arab tetap terus dipergunakan untuk pengaran sejarah Islam. penggunaan 

bahasa selain bahasa Arab merupakan perubahan radikal dari tradisi pesantren 

yang menganggap bahasa Arab merupakan bahasa suci yang harus dikuasai oleh 

setiap ilmuwan muslim. Kiai Ilyas juga bekerja keras untuk menghapuskan 

anggapan yang salah bahwa mempelajari pelajaran umum adalah haram. Sikap 

apresiatif Kiai Ilyas terhadap pelajaran umum dipengaruhi oleh latar belakangnya 

sendiri sebagai lulusan sekolah model Belanda yang mengajarkan pelajaran-

pelajaran ini. Meskipun demikian, pembaharuan ini ditentang keras oleh orang tua 

santri sehingga mereka menarik anak-anak mereka dari Pesantren Tebuireng. Kiai 

Ilyas tetap tegar dengan pembaharuan ini walaupun menghadapi tantangan dari 

banyak orang. Selama pendudukan Jepang, Pesantren Tebuireng juga 

mengajarkan bahasa Jepang dan latihan militer.
84

 

Wahid Hasyim juga mendirikan perpustakaan yang kemudian memiliki 1000 

buku. Selain itu juga berlangganan surat kabar yang diterbitkan oleh kalangan 

moderat musilm seperti Panji Islam, Dewan Islam, Islam Bergerak, Adil, Nurul 
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Islam, dan al-Munawarah, oleh kalangan nasionalis sekular seperti Panji Pustaka, 

Pustaka Timur, Pujangga Baru, dan Penyebar Semangat, serta oleh kalangan 

tradisionalis seperti Berita Nahdlatul Ulama . Dapat diamati KH. Hasyim Asy‟ari 

merupakan pemimpin yang pragmatis atau menyesuaikan perkembangan zaman.
85

 

Pakaian resmi KH. Hasyim Asy‟ari dengan mengenakan sorban juga diikuti 

oleh murid utamanya, Wahab Hasbullah (lahir tahun 1888). Hal tersebut sebagai 

warisan dari mujahidin (pejuang) Indonesia, khususnya Pangeran Diponegoro di 

Jawa dan Teuku Umar di Aceh. Cara KH. Hasyim Asy‟ari memperlakukan 

santrinya bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Bakri mengisahkan bahwa 

gurunya terkadang menghukum santrinya dengan hukuman keras, khususnya 

ketika mereka melakukan kekeliruan yang serius dan menuntut perubahan sesuatu 

yang dramatis. KH. Hasyim Asy‟ari biasanya juga memandu santri-santrinya 

membaca do‟a-do‟a tertentu setelah shalat lima waktu berjama‟ah. Suatu hari 

pada tahun 1945, Bakri menyaksikan gurunya menunjukkan tindakan di luar 

kebiasaan. Beliau bergegas meninggalkan para santri tanpa memimpin do‟a 

menuju santri-santri lain yang sedang bermain air, dan segera memukul mereka 

dengan pentungan sehingga membuat mereka berlari. Bakri akhirnya memahami 

bahwa para santri dalam kondisi israf yang bertentangan dengan salah satu prinsip 

dasar pesantren untuk hidup sederhana.
86
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Sebagaimana para kiai lainnya, KH. Hasyim Asy‟ari sangat menganjurkan 

shalat berjama‟ah kepada para santrinya. Ibadah komunal ini merupakan bagian 

dari hidup beliau sejak masa kanak-kanak hingga menjelang wafatnya. Ketika KH. 

Hasyim Asy‟ari menderita sakit pada tahun 1943 pada suatu siang beliau 

memaksakan diri untuk mengambil air wudhu dan siap berangkat ke masjid. Salah 

seorang anggota keluarganya menyarankan agar beliau shalat di rumah saja. Di 

luar dugaan beliau menjawab: “Kamu tahu anak-anakku, api neraka lebih panas 

daripada penyakit ini”. Sepulang dari masjid, KH. Hasyim Asy‟ari beristirahat dan 

melanjutkan nasehatnya: “Aku menangis bukan karena penyakitku ini, dan bukan 

pula aku berpisah dengan keluargaku. Namun, aku merasa bahwa aku masih 

kurang berbuat kebajikan padahal Tuhan telah banyak memerintahkan, sedangkan 

saya tidak bisa memenuhinya. Betapa aku malu dan takut untuk bertemu Tuhan 

karena tidak punya bekal. Sungguh, itu semua yang membuat aku menangis”.87
 

Dipercaya bahwa KH. Hasyim Asy‟ari juga mempunyai kekuatan luar biasa 

semenjak mendirikan Pesantren Tebuireng. Beberapa orang percaya bahwa 

tongkatnya bisa menyerang hewan dengan sendirinya. Kepercayaan-kepercayaan 

ini menunjukkan KH. Hasyim Asy‟ari sangat dihormati. Sesungguhnya gurunya, 

Kiai Khalil dari Bangkalan juga menunjukkan rasa hormat kepada KH. Hasyim 

Asy‟ari dengan sesekali mengikuti pengajian-pengajian yang dilakukan KH. 

Hasyim Asy‟ari  pada bulan Ramadhan. Hal ini mendorong para kiai Jawa yang 

menganggap KH. Hasyim Asy‟ari sebagai gurunya. Sehingga, setelah 
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meninggalnya Kiai Khalil, kepemimpinan spiritual atas para kiai dilimpahkan 

kepada KH. Hasyim Asy‟ari. Posisi ini diperkuat dengan adanya dua peristiwa 

yang terjadi menjelang 1926, tahun kelahiran organisasi tradisionalis muslim, 

Nahdlatul Ulama. Ketika itu, Kiai Khalil mengutus muridnya As‟ad Syamsul 

Arifin kepada KH. Hasyim Asy‟ari untuk memberinya sebuah tasbih dan ucapan 

Surat Taha (17-23) yang menceritakan mukjizat Nabi Musa dan Tongkatnya. 

Peristiwa semacam ini terulang lagi setahun kemudian ketika Kiai Khalil 

mengirim As‟ad kepada KH. Hasyim Asy‟ari dengan mengucapkan Ya Jabbar, Ya 

Qahhar (Wahai Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Memaksa). Kedua peristiwa 

ini dianggap sebagai persetujuan Kiai Khalil atas berdirimya Nahdlatul Ulama  dan 

pemilihan KH. Hasyim Asy‟ari sebagai pemimpin spiritual masyarakat pesantren. 

Guru-guru KH. Hasyim Asy‟ari yang lain adalah termasuk ulama terkenal 

Syaikh Nawawi dari Banten dan guru-guru non jawi (bukan dari Nusantara) 

seperti Syaikh Shata dan Syaikh Dagistani yang merupakan ulama-ulama terkenal 

pada masa itu. Sehingga perkembangan intelektual KH. Hasyim Asy‟ari juga 

didorong oleh intelektual muslim internasional.
88
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D. PEMIKIRAN KEAGAMAAN 

KH. Hasyim Asy‟ari adalah penulis produktif. Sebagian besar beliau menulis  

dalam bahasa Arab dalam berbagai bidang ilmu seperti tasawuf, fiqh, dan hadits.  

Di antara karya beliau adalah  

1. At-Tibyan fi an-Nahi „an Muqhatha‟at al-Arham wa al-Aqarib wa al-

Akhawan (Penjelasan Mengenai Larangan Memutuskan Hubungan Kerabat 

dan Persahabatan) 

2. „Adab al-„Alim wa al-Muta‟allim (Akhlaq Guru dan Murid) mengenai etika 

belajar dan pentingnya ilmu pengetahuan 

3. Al-Tanbihat al-Wajibat li man Yasna‟ al-Mawlid bi al-Munkarat (Nasihat 

Penting bagi Orang yang Merayakan Kelahiran Nabi Muhammad dengan 

Menjalankan Hal-hal yang Dilarang oleh Agama) 

4.  Ar-Risalah al-Jami‟ah (Kitab Lengkap), membicarakan berbagai topik seperti 

Kematian dari Hari Kebangkitan, arti Sunnah dan bid‟ah 

5. Zidayat Ta‟qilat „ala Manzumat asy-Syaikh „Abd Allah b. Yasin al 

Fusuruwani (Catatan Tambahan Mengenai Syair Syaikh „Abd Allah b.Yasin 

Pasuruan) berisi bantahan KH. Hasyim Asy‟ari terhadap kritikan Syaikh „Abd 

Allah b. Yasin Pasuruan terhadap Nahdlatul Ulama 

6. Al-Qanun al-Asasi li Jam‟iyat Nahdlatul Ulama‟ (Aturan Dasar Perkumpulan 

Nahdlatul „Ulama) membicarakan prinsip-prinsip utama organisasi NU 

7. Al-Mawa‟iz (Nasihat), mengajak muslim untuk bersatu dan bekerja sama 
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8. Hadits al-Mawt wa „Asrat as-Sa‟ah (Hadits Mengenai Kematian dan Kiamat), 

yang mengupas hadits-hadits Nabi mengenai Hari Pembalasan 

9. An-Nur al-Muhbin fi Mahabbah Sayyid al-Mursalin (Cahaya Terang tentang 

Cinta kepada Rasul), menjelaskan arti cinta kepada Rasul 

10. Hasyiyah Fath ar-Rahman, sebuah komentar terhadap Ar-Risalat al-Wali 

Ruslan oleh Syaikh al-Islam az-Zariyyat al-Anshari 

11. Ad-Durar  al-Muntathirah fi al-Masa‟il at-Tis‟ Asyarah (Mutiara-mutiara 

mengenai Sembilan Belas Masalah) mengenai tasawuf 

12. Ar-Risalah at-Tauhidiyyah (Catatan tentang Teologi) 

13. Ahlussunnah wal Jama‟ah 

14. Al-Qala‟id fi Bayan ma Yajib min al-„Aqa‟id (Syair-syair menjelaskan 

Kewajiban-kewajiban Aqidah) 

15. Kumpulan Empat Puluh Hadits Nabi 

16. Pidato-pidato KH. Hasyim Asy‟ari yang diterbitkan dalam surat kabar seperti 

Soeara Nahdlatul „Ulama, surat kabar  resmi Nahdlatul „Ulama diterbitkan 

pada 1928-1932, Soeara MIAI, surat kabar MIAI dan Soeara Moeslimin 

Indonesia yang diterbitkan Masyumi.
89

 

Pemikiran  keagamaan KH. Hasyim Asy‟ari seperti mengenai KH. Hasyim 

Asy‟ari mempercayai kebenaran doktrin Ahlussunnah wal Jama‟ah yaitu 

mengikuti  jalan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin sebagaimana yang 
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dijalankan oleh empat madzhab Sunni. Oleh karena itu, KH. Hasyim Asy‟ari 

mengikuti tradisi Sunni. Dalam bidang teologi, beliau berpegang pada formulasi 

teologi al-Asy‟ari dan al-Maturidi yang telah dianggap sebagai formulasi teologi 

yang terbaik.
90

 Allah itu esa, Dia tempat meminta, tiada sesembahan, dia tidak 

memerlukan anak maupun pendamping, Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha 

Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, Berkehendak dan berfirman.
91

 Dalam 

bidang tasawuf, KH. Hasyim Asy‟ari mengikuti faham sufi ortodoks yang 

dirumuskan oleh Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Sufi jenis ini menekankan 

pada peningkatan nilai-nilai moral dan keshalehan dengan jalan melaksanakan 

ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Sufisme ini bukanlah yang menjurus 

ke panteistik dan syirik. Akan tetapi, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam Sunni. 

KH. Hasyim Asy‟ari mencoba mengurangi akibat negatif dari praktik sufi dengan 

menekankan adanya persyaratan-persyaratan tertentu bagi orang-orang yang ingin 

mempraktikkan ajaran sufi. 

Meskipun banyak kalangan tradisionalis dianggap hanya mengurusi bidang 

agama saja dan tidak peduli dengan bidang sosial dan politik, akan tetapi cap 

seperti ini tidak dapat ditujukan  kepada KH. Hasyim Asy‟ari. KH. Hasyim 

Asy‟ari juga memperhatikan bidang-bidang sosial dan politik. Hal ini juga 

dikarenakan sifat Islam sendiri yang tidak membedakan antara kegiatan agama 
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murni dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena 

itu, meskipun kaum tradisionalis banyak mencurahkan perhatian ke bidang agama 

murni, tidak berarti bahwa mereka menelantarkan aspek-aspek lain. 

E. AKTIVITAS POLITIK 

Pada tanggal 31 Januari 1926  kalangan ulama yang dipelopori KH. Hasyim 

Asy‟ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama 

(NU).
92

 NU mempunyai masa umat yang cukup besar di beberapa daerah tertentu 

seperti di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Hal ini dibuktikan dengan 

keberhasilan pemilu pertama pada bulan September 1955.
93

 Di antara ide dasar 

pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari dalam mendakwahkan Islam melalui organisasi 

NU, yaitu sebagai berikut: 

1. Membendung derasnya gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi sangat menentang 

keras semua tradisi yang dianggapnya bid‟ah dan khurafat yang banyak 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, gerakan Wahabi juga 

menentang keras adanya taklid (mengikuti) buta pada mazhab Islam. 

Munculnya gerakan Wahabi dirasakan oleh ulama tradisional sebagai ancaman 

terhadap kelestarian tradisi. 

2. Mengembalikan peran dan fungsi ulama sebagai pewaris para nabi dalam 

menegakkan Islam di Indonesia. Membangun kembali komitmen para ulama 

                                                           
92

 Suprapto, Ensiklopedi Ulama , 154.  
93

 Nuha Effendi, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia  (Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 

2006), 268.  



57 

 

 

dalam membangun bangsa yang cerdas dan bermoral Islam dengan berpegang 

teguh kepada al-Qur‟an, hadits, dan salah satu mazhab. 

3. Mengembalikan peranan umat Islam dari kesewang-wenangan pemerintah 

Belanda yang telah mempersempit ruang gerak umat Islam di bangsanya 

sendiri.
94

 

Tujuan didirikannya Organisasi Nahdlatul Ulama, antara lain sebagai berikut: 

1. Membangkitkan semangat juang ulama-ulama Indonesia dengan cara 

mempergiat dakwah dan pendidikan 

2. Memberlakukan syari‟at Islam dengan benar di masyarakat dengan bersandar 

kepada salah satu mazhab yang empat, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, 

dan Hambali. Untuk tujuan tersebut maka didirikanlah madrasah-madrasah dan 

pesantren-pesantren. 

3. Mengembalikan citra ulama sebagai warosatul ambiya atau pewarisnya para 

nabi.
95

  

Pemikiran keagamaan KH. Hasyim Asy‟ari sangat berpengaruh terhadap para 

murid, pengikut dan NU. Misalnya, penerimaan NU atas “ajaran-ajaran beliau” 

sebagai dasar-dasar organisasi NU. Selain itu karya-karya beliau diterjemahkan, 

diterbitkan, dan dibaca banyak orang serta tekad NU untuk kembali ke Khittah 
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1926 karena dianggap sebagai upaya untuk kembali ke bentuk NU ketika dipimpin 

dan diformulasikan oleh KH. Hasyim Asy‟ari. 

Aktivitas politik KH. Hasyim Asy‟ari berkaitan dengan kondisi yang 

menimpa negara dan masyarakat ketika itu. Sikap non-kooperatif beliau terhadap 

pemerintah kolonial Belanda sejalan dengan yang dilakukan oleh kebanyakan 

pemimpin tradisionalis yang mengingkir ke daerah pelosok untuk menghindari 

kontak dengan pemerintah kolonial yang berpusat di kota. Tindakan semacam ini 

menyebabkan adanya gap antara kaum santri dengan Belanda, terutama setelah 

mereka terlibat perang bersenjata dalam waktu yang cukup lama dengan 

kemenangan di pihak Belanda yang menguasai Nusantara. Sebaliknya, umat Islam 

yang dulu berjaya dengan kerajaan-kerajaan harus menerima kenyataan dijajah 

Belanda.
96

 

Meski bersikap moderat terhadap pendidikan, namun tidak dalam politik. KH. 

Hasyim Asy‟ari dikenal memiliki sikap yang kurang manis terhadap penjajah 

Belanda. Sikap ini diambil sebagai bentuk perlawanan. Bahkan suatu saat pihak 

Belanda membujuk akan menganugerahkan bintang jasa yang terbuat dari perak 

dan emas, tapi ditolaknya.
97

 KH. Hasyim Asy‟ari menolak medali yang 

ditawarkan oleh Belanda kepada beliau.
98

 Karena kekhawatiran tidak memperoleh 

pahala dari Tuhan dengan memperoleh perhatian dari manusia, dan konsisten 
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memegang prinsip ikhlas serta menjauhi riya‟, beliau menolak perhargaan 

tersebut dan menjelaskan alasan-alasannya kepada santri setelah shalat maghrib, 

seperti Nabi kita pernah ditawari tiga hal oleh musuh-musuhnya di Mekkah lewat 

pamannya, Abu Thalib. Ketiga hal itu adalah kedudukan tertinggi dalam 

pemerintahan, kemakmuran, dan gadis tercantik di Arab. Namun, Nabi 

menolaknya dan berkata kepada pamannya: „Demi Tuhan, andaikan mereka 

meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku supaya aku 

berhenti berdakwah, aku tidak pernah menyerah. Aku akan tetap berjuang hingga 

cahaya Islam tersebar kemana-mana atau akan mati karenaNya”. Demikianlah, 

anak-anak serta murid-muridku, teladan Nabi untuk bertahan dalam keadaan 

bagaimanapun. Semoga Allah memberikan bimbingan, rahmat, dan perlindungan 

kepada kita sebagai kaum muslim. Marilah kita menunaikan shalat isya‟ 

berjama‟ah, camkan dan ingat baik-baik apa yang baru saja engkau terima. Jangan 

biarkan kemalasan menguasai diri kita.
99

 

Ketika di Hijaz, KH. Hasyim Asy‟ari juga mendapat pengaruh dari 

perkembangan politik lokal seperti sentimen anti kolonial, kemunculan 

nasionalisme Arab dan Pan-Islamisme. Anjuran Pan-Islamisme, ini adalah agar 

umat Islam bersatu dalam menghadapi ancaman bersama ekspansi Eropa. Gerakan 

ini mempengaruhi masyarakat Jawa di Makah, mereka tersentuh oleh harapan 
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yang sama. KH. Hasyim Asy‟ari merealisasikan harapan ini dengan jalan 

bergabung dengan gerakan anti kolonial.
100

 

KH. Hasyim Asy‟ari melakukan perlawanan budaya dengan jalan mendirikan 

pesantren yang dijadikan sebagai basis latihan pemimpin masa depan dan 

pelestarian budaya-budaya santri sebagai alternatif terhadap pendidikan modern 

Barat. Dalam pendidikan pesantren, para siswa tidak hanya diberi pelajaran 

agama dan umum, tetapi juga dilatih untuk hidup mandiri. Mereka juga menerima 

latihan kepemimpinan dan bela diri untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia. 

Sikap non-kompromi mereka terhadap Belanda juga disebabkan oleh perlakuan 

keras Belanda terhadap mereka. 

KH. Hasyim Asy‟ari juga ikut berjasa dalam menyatukan organisasi-

organisasi Islam ke dalam satu wadah organisasi meskipun sebelumnya mereka 

saling bertengkar. Persatuan tersebut antara lain diilhami oleh pidato beliau yang 

menyerukan persatuan dan kesatuan umat. Persatuan umat Islam sangat penting 

untuk menghadapi Belanda yang mempunyai taktik “pecah belah dan kuasai” 

(devide et impera). Selain itu, beliau juga ikut andil dalam menyatukan 

organisasi-organisasi bercorak Islam dengan sekular untuk melaksanakan tujuan 

bersama. Akan tetapi, kerjasama yang terakhir tidak dapat berlangsung lama 

karena perbedaan mereka dalam menyikapi kedatangan Jepang ketika itu.
101
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Mendapat dukungan dari kebanyakan ulama di Jawa dan Madura, KH. 

Hasyim Asy‟ari mengadakan konfrotasi politis terbuka terhadap kolonial. 

Pembakaran atas  pesantren beliau malah menambah semangat anti-Belanda.  

Ketika itu, karena kemajuan besar yang diciptakan oleh pesantren. 

       Sebagai pemimpin pesantren, peran KH. Hasyim Asy‟ari juga termasuk 

tanggung jawab informal, seperti mengobati berbagai penyakit. Bantuan KH. 

Hasyim Asy‟ari sering kali diperlukan terutama para penduduk. Misalnya suatu 

kali anak seorang bos pabrik gula keturunan Belanda sakit parah yang tidak dapat 

disembuhkan oleh banyak dokter. Ia baru sembuh setelah minum air yang telah 

diberkahi KH. Hasyim Asy‟ari. Oleh karena itu, KH. Hasyim Asy‟ari terkenal di 

kalangan pabrik tersebut. Beliau tidak saja dikenal sebagai guru yang baik, tetapi 

juga bisa mengobati dan menasehati masyarakatnya. Pada 1946 misalnya ketika 

pemimpin tentara Indonesia, Jenderal Sudirman bertempur melawan Belanda. 

Jenderal Sudirman mengunjungi Pesantren Tebuireng untuk meminta nasihat dan 

fatwa KH. Hasyim Asy‟ari tidak lama sebelum Idul Fitri. Fatwa ini ditujukan 

untuk mencari dukungan eksistensi Republik Indonesia.
102

 

 Saat masa revolusi, Belanda memprogandakan biaya haji. Dengan keras KH. 

Hasyim Asy‟ari menentang hal itu. Beliau memfatwakan bahwa pergi haji dengan 

menggunakan kapal Belanda hukumnya haram. Fatwa ini ditulis dengan bahasa 

Arab dan disiarkan oleh kementrian agama. Rakyatpun menyambut dengan 

                                                           
102

 Ibid., 22-25. 



62 

 

 

antusias. Buktinya banyak orang yang telah daftar haji namun mengurungkan 

niatnya. 

 Beliau beberapa kali melakukan protes dan menolak kebijakan yang 

merugikan umat Islam. Tahun 1938 M, menolak duduk dalam volksroad, 

perwakilan rakyat bentukan Belanda. Setahun kemudian menolak Ordonansi Guru 

yang dinilai merugikan pendidikan Islam. Selain itu, beliau juga menolak 

pelimpahan pembagian waris dari peradilan agama ke peradilan umum, 

menfatwakan haram transfusi darah bagi kepentingan serdadu, dan 

mempertahankan Undang-undang pasal 177 yang mengatur tentang misionaris.
103

 

Menjelang akhir pemerintahan Belanda, beliau mengeluarkan beberapa fatwa 

yang menolak  kerjasama dengan pemerintah Belanda. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan akomodatif beliau dan NU terhadap Belanda pada 

waktu pembentukan organisasi ini hanyalah merupakan taktik agar Belanda tidak 

menghalangi perkembangan organisasi ini. Sikap lunak ini juga bisa disebabkan 

oleh doktrin Sunni yang sangat akomodatif terhadap penguasa. Akan tetapi, sikap 

politik Sunni juga bisa sangat radikal terhadap penguasa. Jadi, sikap fleksibel KH. 

Hasyim Asy‟ari terhadap Belanda digunakan pada waktu lampau tidak mampu 

berkonfrontasi secara terbuka terhadap mereka. Oposisi terbuka baru dilaksanakan 

pada waktu kesempatan itu muncul menjelang pendudukan Jepang. 
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Pembaharuan-pembaharuan pendidikan pada Pesantren Tebuireng dengan 

memasukkan pelajaran umum disamping agama memiliki dampak positif 

terhadap para lulusan pesantren ini. Dampak ini semakin nyata semasa 

kependudukan Jepang ketika penggunaan bahasa selain Melayu dengan huruf 

latin dilarang. Politik pemerintahan pendudukan Jepang sangat berbeda dengan 

policy Belanda secara terang-terangan mengambil hati kalangan santri muslim dan 

melalui mereka memobilisir masyarakat luas untuk membangun sistem 

pertahanan menghadapi kemungkinan ancaman Sekutu. Policy ini meberi 

kesempatan banyak lulusan pesantren menduduki jabatan birokrasi. Para lulusan 

Tebuireng beruntung dengan policy ini karena posisi terhormat KH. Hasyim 

Asy‟ari di arena politik tingkat nasional dan karena kemampuan para lulusan  

Tebuireng dalam bahasa Indonesia dan pengetahuan umum yang lain. Hal ini 

dikarenakan, pekerjaan-pekerjaan birokratis memerlukan penguasaan ilmu 

pengetahuan umum yang juga diajarkan di Pesantren Tebuireng. Dalam hal ini, 

sejumlah lulusan Pesantren Tebuireng menjadi anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, Sangi Kai yang baru dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang. 

Hal yang menguntungkan para lulusan Pesantren Tebuireng karena mereka telah 

dilatih menangani organisasi sewaktu di pesantren. Mereka terlibat dalam 

kegiatan pesantren dan membentuk organisasi berdasarkan daerah asal mereka 

yang dikenal dengan Organda atau Organisasi Daerah. Organisasi-organisasi ini 

terbukti mampu menjadi ajang latihan bagi para santri dalam meningkatkan 

kemampuan kepemimpinan mereka. Mereka tidak saja menjalankan program-
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program yang tidak saja bermanfaat bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi 

masyarakat di sekitar pesantren mengingat  sebagai santri, mereka juga terlibat 

dalam kegiatan dakwah kepada masyarakat sekitar.
104

 

Saat pendudukan Jepang, sikap keras terhadap pemerintahpun masih kentara. 

KH. Hasyim Asy‟ari sempat dijebloskan ke penjara karena didakwa menjadi 

dalang kerusuhan di pabrik gula Jombang. Setelah diteliti secara mendalam 

ternyata itu hanya alasan saja yang menjadi sebab, kejadian sebetulnya adalah 

beliau memfatwakan haram kebiasaan seikire, yaitu membungkukkan badan guna 

menghormati Kaisar Hirohito yang menyebabkan kufur.
105

 Penolakan KH. 

Hasyim Asy‟ari diikuti kiai-kiai pesantren lainnya terhadap seikire dengan cara 

membungkukkan badan 90 derajat menghadap Tokyo setiap pagi pukul 07.00, 

sehingga mereka ditangkap dan dipenjara oleh Jepang.
106

 Mahfudz Shiddiq dan 

KH. Hasyim Asy‟ari dipenjara dan disiksa agar mau mencabut fatwa haram atas 

kebijakan pemerintah Nippon. Akan tetapi ancaman tersebut tidak membuat 

mereka gentar dan mengakibatkan KH. Hasyim Asy‟ari harus menerima 

penyiksaan pencabutan paksa kuku KH. Hasyim Asy‟ari. Sementara, Mahfudz 

Shiddiq meronta-ronta melihat panutannya diperlakukan sepertu itu. Kesempatan 

dalam penjara ini dimanfaatkan KH. Hasyim Asy‟ari untuk selalu berpuasa dan 
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bermunajah kepada Allah.
107

 Ribuan santri dan kiai berdemontrasi mendatangi 

penjara, kemudian membangkitkan dunia pesantren untuk memulai gerakan 

bawah tanah menentang Jepang. Demontrasi yang digelar tersebut menyadarkan 

pemerintah Jepang betapa besar pengaruh Kiai Tebuireng yang menjadi referensi 

keagamaan seluruh Kiai Jawa dan Madura itu. Serta menyebabkan kesalahan fatal 

terutama dalam upaya rekrutmen kekuatan militer menghadapi tentara Sekutu. 

KH. Hasyim Asy‟ari akhirnya dibebaskan dari penjara. Mulai saat itu Jepang 

tidak lagi mengganggu kiai dan pesantren beliau. Dengan demikian, madrasah dan 

pesantren masih bisa mengoperasikan kegiatan belajar-mengajarnya secara lebih 

wajar dibanding kegiatan belajar pada lembaga pendidikan umum.
108

 

Setelah dalam waktu yang tidak lama Jepang menekan bangsa Indonesia 

termasuk kelompok santri, pemerintah Jepang mengubah politiknya menuju 

kebaikan hubungan dengan para ulama dan memberi mereka dan para 

pengikutnya pekerjaan-pekerjaan di birokrasi, walaupun terbatas di Kementrian 

Keagamaan, dan latihan-latihan militer ringan. Kesempatan ini dipergunakan oleh 

KH. Hasyim Asy‟ari dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan  diri 

menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau menerima 

tawaran untuk menduduki kepemimpinan Kementrian Agama (Syumubu) dibantu 

putra beliau, KH. Abdul Wahid Hasyim dan para pengikut yang lain. Selain itu, 

KH. Hasyim Asy‟ari juga sangat berperan di Masyumi semasa Jepang dan awal 
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kemerdekaan mengingat beliau menduduki jabatan ketua puncak organisasi ini. 

Menjelang berakhirnya pendudukan Jepang, KH. Hasyim Asy‟ari dan para 

pengikutnya lebih kritis terhadap Jepang untuk mendesaknya agar secepat 

mungkin memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 

Kesempatan yang ditunggu-tunggu itu datang ketika Jepang menyadari 

kekalahannya dari tentara Sekutu sehingga bangsa Indonesia bisa lebih serius 

mempersiapkan kemerdekaan mereka. Untuk itu, kaum santri bahu-membahu 

dengan kaum nasionalis sekular dalam mempersiapkan kemerdekaan ini. Dalam 

kaitan ini, diangkatnya putra beliau, Wahid Hasyim, menjadi salah seorang 

anggota Panitia Sembilan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) juga di antaranya 

karena pengaruh dan kharisma beliau disamping kemampuan Wahid Hasyim 

sendiri. Peran beliau selain itu dalam menyelesaikan masalah yang sangat kursial 

mengenai tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang hampir saja memecah belah 

bangsa Indonesia. KH. Hasyim Asy‟ari juga mengeluarkan serangkaian fatwa 

untuk mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia yang baru dibentuk 

untuk menghadapi Belanda yang dibantu oleh Sekutu yang menduduki Indonesia 

kembali. Fatwa ini sangat efektif  untuk menghimpun masa mengingat posisi dan 

kharisma KH. Hasyim Asy‟ari sendiri di mata umat dan ulama, terutama di Jawa. 

Mereka yang sudah mempersiapkan diri secara militer sejak kependudukan 

Jepang menjadi tulang punggung perjuangan ini. Kaum santri dengan barisan 

Hizbullah dan Sabilillah berperan sangat aktif dalam perlawanan ini dengan 
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ideologi jihad mereka. Peran KH. Hasyim Asy‟ari dalam mempersatukan umat 

juga sangat penting dalam perjuangan ini. Oleh karena itu, pantaslah beliau 

mendapatkan gelar pahlawan nasional.
109

 Kemudian kesempatan lengah dari 

Jepang dimanfaatkan Indonesia untuk merumuskan dasar negara. KH. Hasyim 

Asy‟ari memberikan kewenangan penuh kepada anaknya yang telah mumpuni 

dalam hal menangani masalah kebangsaan. Kiai Abdul Wahid Hasyim pun dinilai 

oleh semua tokoh nasional, sudah sangat layak untuk menjadi tokoh bangsa. 

Sebelum berangkat Kiai Abdul Wahid untuk berdiskusi dengan abahnya. 

Kemudian KH. Hasyim Asy‟ari membuka lembaran demi lembaran buku 

karangan Ibnu Ishaq yang berjudul Sirah an-Nabi halaman 119-123 mengenai 

shahifatul madinah (piagam Madinah) dengan alasan bahwa situasi negeri ini 

tidak jauh berbeda dengan Madinah zaman Rasul, banyak aliran, banyak agama, 

banyak suku, maka tidak boleh tidak, dasar negara harus dapat menjamin 

perlindungan semua keberagaman itu. Sidang penting itu dihadiri oleh sembilan 

orang yang digelar pada akhir bulan Mei. Sampai dua hari, siding berlarut-larut, 

masing-masing saling menguatkan pandangannya, sehingga sembilan orang itu  

terpecah menjadi dua kubu. Kubu Soekarno yang hendak memancangkan negara 

secular dan kelompok Muhammad Yamin yang ingin mendirikan negara Islam, 
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bahkan Abdul Kahar Moezakar yang berdiri di belakang kubu Yamin memasang 

harga mati atas kehendak berdirinya Negara Islam Indonesia.
110

 

Di tengah-tengah perdebatan itulah Kiai Abdul Wahid tampil sebagai 

penengah antara Muhammad Yamin dan Soekarno. Dengan pelan dan santun Kiai 

Abdul Wahid mengemukakan kandungan dan perjanjian Piagam Madinah yang 

terdiri dari 47 pasal. Semua diam memperhatikan penjelasan semua pasal oleh 

Kiai Abdul Wahid. Dari penjelasan tersebut dapat dimengerti semua dan akhirnya 

mereka terinspirasi kemudian menyetujui dan memutuskan lima sila dari 47 pasal 

Piagam Madinah menjadi Piagam Jakarta serta disahkan pada tanggal 1 Juni 

1945.
111

 

Usaha untuk memperoleh kemerdekaan terus diusahakan oleh para pejuang. 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 naskah proklamasi siap untuk disiarkan oleh Ir. 

Soekarno di Jln. Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta. Jauh di Tebuireng sana KH. 

Hasyim Asy‟ari menyerukan kepada ribuan santri dan ulama pesantren pada saat 

itu serta mengucapkan syukur kepada Allah Swt, karena kemerdekaan yang sudah 

lama kini telah terwujud dan berdo‟a agar negara Indonesia bebas dari 

penjajahan.
112

 

Kebesaran seorang kiai tidak saja diukur dan jumlah santri yang kemudian 

menjadi kiai dan pemimpin masyarakatnya. Dengan standar ini, KH. Hasyim 
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Asy‟ari adalah contoh yang paling berhasil mengingat begitu banyak santri yang 

kemudian menjadi ulama terkenal seperti Kiai Wahab Hasbullah, salah seorang 

pendiri NU, Kiai Abbas, pendiri Pesantren Buntet, Kiai As‟ad Syamsul Arifin, 

pendiri Pesantren Sukorejo, Kiai Bisri Syansuri, pendiri Pesantren Denanyar, Kiai 

Manaf Abdul Karim, pendiri Pesantren Lirboyo. Lainnya seperti Kiai Masykur,  

Saifuddin Zuhri dan alumni yang lain, kemudian menjadi Menteri Agama pada 

masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu pada 1942, sebanyak 20.000 ulama yang 

merupakan lulusan Pesantren Tebuireng.
113

 

 

F. WAFAT KH. HASYIM ASY’ARI 

Pada tahun 1947-an aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati 

menyebabkan perpecahan di Indonesia. Pasukan Belanda dengan bantuan sekutu 

melakukan penyerbuan ke beberapa wilayah di Indonesia. Tak habis-habislah KH. 

Hasyim Asy‟ari berdo‟a, melafalkan lafal jalalah. Beliau tak sadar bahwa tubuh 

yang semakin menua itu ternyata semakin rapuh. Akan tetapi beliau tetap 

semangat membara untuk melenyapkan penjajahan di muka bumi ini. Namun, 

tiba-tiba beliau teringat dengan mendiang Kiai Usman, guru dan buyut dari 

istrinya. Ketika itu beliau kedatangan tamu penting utusan dari Jenderal 

Soedirman dan Bung Tomo. Tamu tersebut dengan sopan menyampaikan bahwa 

Tanjung Perak di Surabaya, dan kawasan Rejosari Malang sudah dikuasai oleh 
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Belanda, labih dari 1000 pejuang Hizbullah, Sabilillah dan TNI sudah gugur.
114

 

KH. Hasyim Asy‟ari sangat terkejut dengan peristiwa itu. Tiba-tiba kedua mata 

Kiai Hasyim terpejam, dan tubuhnya sedikit bergetar. Beliau diangkat ke tempat 

tidur ndalem. Sesekali beliau masih sadar, dan sering menyebut-nyebut laskar 

Hizbullah, dan lascar Sabilillah, kemudian melafalkan wirid dan shalawat. Para 

santri dan keluarga yang hadir mendo‟akan kesembuhan beliau. 115
 Tapi Allah 

berkehendak lain, sekitar pukul 3 dini hari, ketika orang hendak melakukan sahur, 

KH. Hasyim Asy‟ari menghadap kepada Allah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 

1947 dan dimakamkan di Tebuireng.
116

 

Negeri berkabung saat hari-hari bercampur darah para pejuang, pertempuran 

terus memakan korban. Maka pada 30 Juli 1947, Nehru Presiden India dengan 

resmi meminta supaya aksi militer Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan 

Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
117

 

 

  

                                                           
114

 Irawan, Penakluk Badai, 451-462.  
115

 Ibid., 463-464.  
116

 Jacobus Rajabar, Profil Indonesia  (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), 384.  
117

  Ibid., 464. 



71 

 

 

BAB IV 

NILAI PENDIDIKAN AKHLAK  

 

       Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam biografi KH. Hasyim Asy‟ari antara lain 

sebagai berikut: 

A. Akhlak terhadap Allah  

1. Menauhidkan Allah Swt 

       Manusia perlu berakhlak kepada Allah dikarenakan Allah yang telah 

menciptakan manusia, memberikan perlengkapan panca indera, menyediakan 

berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia 

dan Allah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan 

menguasai daratan dan lautan. KH. Hasyim Asy‟ari sependapat dengan 

kelompok ahl-h{adi>th atau Sala>fiyyun bahwa Allah Allah itu esa, Dia tempat 

meminta, tiada sesembahan, dia tidak memerlukan anak maupun pendamping, 

Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha 

Melihat, Berkehendak dan Berfirman.
118

  Hal tersebut menunjukkan KH. 

Hasyim Asy‟ari mempunyai keyakinan kepada Allah Swt. 
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2. Berbaik Sangka 

       Berbaik sangka terhadap keputusan Allah Swt merupakan salah satu 

akhlak terpuji kepada-Nya. KH. Hasyim Asy‟ari mengajari anak-anak beliau 

dasar-dasar ilmu agama Islam dan kemudian mengirimkan mereka ke 

pesantren lain dengan harapan-harapan akan mendapat pengalaman pesantren 

seperti beliau sendiri.
119

 Sikap tersebut menunjukkan bahwa KH. Hasyim 

Asy‟ari berbaik sangka pada ketentuan Allah, bahwa anak-anak beliau akan 

mendapatkan pengalaman-pengalaman pesantren seperti beliau bahkan lebih. 

3. Zikrullah 

       Untuk mengingat Allah banyak hal yang bisa dilakukan sebagaimana KH. 

Hasyim Asy‟ari biasanya juga memandu santri-santrinya membaca do‟a-do‟a 

tertentu setelah shalat lima waktu berjama‟ah.120
 

4. Tawakkal 

Sebagaimana segala urusan kepada Allah dilakukan KH. Hasyim Asy‟ari 

ketika ia harus kembali ke tanah air sendiri karena istrinya meninggal setelah 

melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Perjalanan ini sangat 

mengharukan karena sang anak juga meninggal ketika umur dua bulan.
 121

 Hal 

ini menunjukkan beliau tawakal kepada Allah dan berusaha untuk melanjutkan 

perjalanan hidupnya. 
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B. Akhlak terhadap Rasulullah 

1. Mengikuti Sunnah Rasulullah 

       KH. Hasyim Asy‟ari dalam berperilaku sehari-hari berupaya untuk 

menekankan pada peningkatan nilai-nilai moral dan kesalehan dengan jalan 

melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad serta mengikuti  

jalan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin sebagaimana yang dijalankan 

oleh empat Madzhab Sunni.
122

 Selain itu beliau melarang santrinya 

menjalankan praktik sufi di pesantrennya agar mereka tidak terganggu dalam 

belajar. Beliau juga menolak tarekat yang dianggap menyimpang dari ajaran 

Islam. Beliau melarang santrinya menjalankan praktik sufi di pesantrennya 

agar mereka tidak terganggu dalam belajar. Beliau juga menolak tarekat yang 

dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
123

 Beliau juga menulis kitab atau 

buku mengenai pengalaman yang pernah beliau alami seperti kitab at-tanbihat 

al-wajibat. Kitab ini menjelaskan tentang pelarangan peringatan maulid 

dengan cara tayub atau maksiat. Beliau dituduh sebagai pengikut paham 

wahabi, yang saat itu ramai dibicarakan di kalangan pesantren salaf, 

mengingat perkembangan organisasi Muhammadiyah yang dianggap beraliran 

wahabi ini semakin maju saja. Atas tuduhan tersebut, beliau akhirnya 

dipanggil oleh orang tuanya, Kiai Asy‟ari di Keras. Beliau menjelaskan apa 

yang dimaksud haramnya tradisi grebeg Maulid yang mungkar itu, jika dalam 
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perayaan tersebut diadakan tayub, yang isinya banyak lawan jenis berbaur, 

saweran dan minum minuman keras. Jadi beliau berpendapat bahwa ini harus 

ditentang dan diharamkan, agar tidak menodai kehidmatan perayaan Maulid 

dan menghapus maksud untuk apa perayaan itu perlu diadakan.
124

 Selain itu 

KH. Asanawi dan KH. Dahlah Kohar ditugaskan untuk pergi ke Hijaz 

menyampaikan sepucuk surat kepada Raja Ibnu Sa‟ud untuk membuat hukum 

yang tetap di Hijaz, akan memperbaiki penyelenggaraan haji, sejauh 

perbaikan itu tidak melanggar ketentuan Islam. Raja Arab juga sependapat, 

pada umumnya kaum muslimin bebas menjalankan praktik agama dan 

keyakinan mereka, kecuali urusan yang diharamkan Allah.
125

 Selain itu KH. 

HAsyim Asy‟ari membentuk organisasi keagamaan dengan misi yang sama, 

yaitu mengembangkan ajaran Islam yang rahmatan lil „alamin dengan cara 

ahlusunnah waljama‟ah yang sama-sama berpegang pada al-Qur‟an, Nabi 

Muhammad Saw, kiblatnya juga Ka‟bah. 126
 Kemudian KH. Hasyim Asy‟ari 

juga mengeluarkan serangkaian fatwa untuk mempertahankan eksistensi 

negara Republik Indonesia yang baru dibentuk untuk menghadapi Belanda 

yang dibantu oleh Sekutu yang menduduki Indonesia kembali. Fatwa ini 

sangat efektif  untuk menghimpun masa mengingat posisi dan kharisma KH. 

Hasyim Asy‟ari sendiri di mata umat dan ulama, terutama di Jawa. Peran KH. 

Hasyim Asy‟ari dalam mempersatukan umat juga sangat penting dalam 
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perjuangan ini.
127

 Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa KH. Hasyim 

Asy‟ari juga menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Saw dengan 

mengamalkan dan mengikuti Sunnah Nabi. 

 

C. Akhlak terhadap Diri Sendiri 

1. Sabar 

       Menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi menggapai keridhaan 

Tuhannya merupakan salah satu akhlak terpuji dan sulit dimiliki setiap orang 

tapi tidak untuk KH. Hasyim Asy‟ari. Ketika KH. Hasyim Asy‟ari menderita 

sakit pada tahun 1943 pada suatu siang beliau memaksakan diri untuk 

mengambil air wudhu dan siap berangkat ke masjid. Salah seorang anggota 

keluarganya menyarankan agar beliau shalat di rumah saja. Di luar dugaan 

beliau menjawab: “Kamu tahu anak-anakku, api neraka lebih panas daripada 

penyakit ini”. Sepulang dari masjid, KH. Hasyim Asy‟ari beristirahat dan 

melanjutkan nasehatnya: “Aku menangis bukan karena penyakitku ini, dan 

bukan pula aku berpisah dengan keluargaku. Namun, aku merasa bahwa aku 

masih kurang berbuat kebajikan padahal Tuhan telah banyak memerintahkan, 

sedangkan saya tidak bisa memenuhinya. Betapa aku malu dan takut untuk 

bertemu Tuhan karena tidak punya bekal. Sungguh, itu semua yang membuat 

                                                           
127

 Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama , 63-65. 



76 

 

 

aku menangis”. 128
 Selain itu KH. Hasyim Asy‟ari merelakan pesantrennya 

dibakar dan tidak melawan. Beliau ingat asal mula bangunan pesantren itu 

adalah bekas bangunan yang pernah digunakan oleh para pelacur. Tidak 

sekedar berduka, masyarakat langsung memberikan bantuan, baik pikiran, 

tenaga dan tidak sedikit material, dengan semangat yang sama yaitu 

membangun kembali pesantren Tebuireng.
129

 KH. Hasyim Asy‟ari dan 

Mahfudz Shiddiq pernah di penjara. Kesempatan itu dimanfaatkan KH. Hasyim 

Asy‟ari untuk selalu berpuasa dan bermunajah kepada Allah.130
 Hal ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa KH. Hasyim Asy‟ari sabar menerima ketentuan Allah 

Swt serta tetap berusaha untuk lebih baik agar mendapai ridloNya. 

2. Menunaikan Amanah 

       Setiap manusia yang ada di dunia ini adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. 

KH. Hasyim Asy‟ari mempunyai amanah untuk dirinya sendiri dan juga  

diamanahi sebagai pemimpin Pesantren. Peran KH. Hasyim Asy‟ari juga 

termasuk tanggung jawab informal, seperti mengobati berbagai penyakit. 

Bantuan KH. Hasyim Asy‟ari sering kali diperlukan terutama para penduduk. 

Misalnya suatu kali anak seorang bos pabrik gula keturunan Belanda sakit parah 

yang tidak dapat disembuhkan oleh banyak dokter. Ia baru sembuh setelah 

minum air yang telah diberkahi KH. Hasyim Asy‟ari. Oleh karena itu, KH. 
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Hasyim Asy‟ari terkenal di kalangan pabrik tersebut. Beliau tidak saja dikenal 

sebagai guru yang baik, tetapi juga bisa mengobati dan menasehati 

masyarakatnya.
131

 Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa beliau menunaikan 

amanah beliau kepada masyarakat umum dan dijalankan sesuai kemampuannya. 

3. Benar atau Jujur 

       Perilaku jujur ini ditunjukkan KH. Hasyim Asy‟ari ketika menolak medali 

yang ditawarkan oleh Belanda kepada beliau. Karena kekhawatiran tidak 

memperoleh pahala dari Tuhan dengan memperoleh perhatian dari manusia, dan 

konsisten memegang prinsip ikhlas serta menjauhi riya‟, beliau menolak 

perhargaan tersebut dan menjelaskan alasan-alasannya kepada santri setelah 

shalat maghrib, sebagai Nabi kita pernah ditawari tiga hal oleh musuh-

musuhnya di Mekkah lewat pamannya, Abu Thalib. Ketiga hal itu adalah 

kedudukan tertinggi dalam pemerintahan, kemakmuran, dan gadis tercantik di 

Arab. Namun, Nabi menolaknya dan berkata kepada pamannya: „Demi Tuhan, 

andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan 

kiriku supaya aku berhenti berdakwah, aku tidak pernah menyerah. Aku akan 

tetap berjuang hingga cahaya Islam tersebar kemana-mana atau akan mati 

karenaNya”. Demikianlah, anak-anak serta murid-muridku, teladan Nabi untuk 

bertahan dalam keadaan bagaimanapun. Semoga Allah memberikan bimbingan, 

rahmat, dan perlindungan kepada kita sebagai kaum muslim. Marilah kita 

menunaikan shalat isya‟ berjama‟ah, camkan dan ingat baik-baik apa yang baru 
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saja engkau terima. Jangan biarkan kemalasan menguasai diri kita.
132

 Selain itu 

ketika masa kecil, beliau menjadi penengah saat teman-temannya ada yang 

curang dan  menjelaskan bahwa kejujuran itu sangat penting.
133

Dari peristiwa 

tersebut dapat disimpulkan bahwa KH. Hasyim Asy‟ari berlaku jujur yang 

sesuai dengan sunnah dan tidak ingin dipuji oleh orang lain dengan tindakannya 

tersebut. 

4. Menepati Janji 

       Perilaku menepati janji ini hampir sama dengan menunaikan amanah. KH. 

Hasyim Asy‟ari menerima amanah sebagai pemimpin dalam menyongsong 

kemerdekaan Indonesia. KH. Hasyim Asy‟ari dan para pengikutnya dengan 

persiapan yang sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri dan  lebih kritis 

terhadap Jepang untuk mendesaknya agar secepat mungkin memberikan 

kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
134

 Dari peristiwa ini menunjukkan 

bahwa KH. Hasyim Asy‟ari berupaya untuk memenuhi janji dan harapan, 

sebagaimana beliau saat itu yang menduduki jabatan yang ingin mewujudkan 

cita-cita bersama. 

5.  Memelihara Kesucian Diri 

      Upaya memelihara kesucian diri hendaknya dilakukan setiap hari agar diri 

tetap berada dalam status kesucian. Kehidupan masa kecil KH. Hasyim Asy‟ari 

di lingkungan pesantren berperan besar dalam pembentukan wataknya yang 
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haus ilmu pengetahuan dan kepeduliaannya pada pelaksanaan ajaran-ajaran 

agama dengan baik.
135

 Hal ini menunjukkan bahwa KH. Hasyim Asy‟ari sejak 

dari kecil sudah dibiasakan untuk menjaga kesucian diri. 

 

D. Akhlak terhadap Keluarga 

1. Berbakti kepada Orang Tua 

         Berbakti kepada orang tua merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan. 

Selain itu berbakti juga dilakukan kepada orang yang dianggap lebih tua dari 

kita seperti guru-guru. Menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa 

yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas 

orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju kedewasaan dengan 

memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam 

menjalani kehidupan.
136

 Sehingga dalam penelitian ini,  penulis belum bisa 

menunjukkan data terkait sikap KH. Hasyim Asy‟ari  berbakti kepada orang 

tuanya. Akan tetapi, penulis meyakini KH. Hasyim Asy‟ari seorang ulama 

yang mempunyai akhlak birul wadain kepada orang tuanya. Untuk 

menunjukkan bukti tersebut, penulis mencantumkan akhlak KH. Hasyim 

Asy‟ari kepada gurunya. Hal tersebut membuktikan jika KH. Hasyim Asy‟ari 

berbakti kepada gurunya, jadi sudah pasti bahwa beliau juga berbakti kepada 

orang tuanya. 
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KH. Hasyim Asy‟ari merupakan tokoh yang sangat dihormati. 

Sesungguhnya gurunya, Kiai Khalil dari Bangkalan juga menunjukkan rasa 

hormat kepada KH. Hasyim Asy‟ari dengan sesekali mengikuti pengajian-

pengajian yang dilakukan KH. Hasyim Asy‟ari  pada bulan Ramadhan. Hal ini 

mendorong para kiai Jawa yang menganggap KH. Hasyim Asy‟ari sebagai 

gurunya. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat KH. Hasyim Asy‟ari 

sombong, beliau tetap menghormati gurunya Kiai Khalil dan mengikuti 

nasehat-nasehatnya.
137

 

2. Bersikap Baik kepada Saudara 

       Perilaku yang baik terhadap saudara sebagaimana KH. Hasyim Asy‟ari 

untuk melanjutkan pelajarannya dengan pergi ke Hijaz. Selama tiga tahun 

beliau ditemani oleh saudara iparnya, Kiai Alwi, yang kemudian menjadi 

pembantu terdekatnya dan teman yang paling setia dalam mendirikan 

Pesantren Tebuireng.
138

 Hal ini menunjukkan bahwa KH. Hasyim Asy‟ari 

mempunyai hubungan yang baik dengan saudaranya. 

  

E. Akhlak terhadap Masyarakat 

1. Suka Menolong Orang Lain 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berlaku gotong royong saling 

membantu teman atau tetangga atau orang lain yang membutuhkan. Peran KH. 
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Hasyim Asy‟ari juga termasuk tanggung jawab informal, seperti mengobati 

berbagai penyakit. Bantuan KH. Hasyim Asy‟ari sering kali diperlukan 

terutama para penduduk. Misalnya, suatu kali anak seorang bos pabrik gula 

keturunan Belanda sakit parah yang tidak dapat disembuhkan oleh banyak 

dokter. Ia baru sembuh setelah minum air yang telah diberkahi KH. Hasyim 

Asy‟ari. Oleh karena itu, KH. Hasyim Asy‟ari terkenal di kalangan pabrik 

tersebut. Beliau tidak saja dikenal sebagai guru yang baik, tetapi juga bisa 

mengobati dan menasehati masyarakatnya.
139

 Selain itu, ketika beliau masih 

mondok di Bangkalan, Hasyim remaja dengan tenang meminta izin ke lurah 

pondok untuk mengambilkan cincin Nyai Kholil. Setelah satu jam lamanya 

akhirnya Hasyim dapat menemukannya. Lalu beliau membersihkannya hingga 

bersih dan suci. Nyai Kholil gembira sekaligus bangga pada santri suaminya 

yang satu ini. Nyai Kholil bermunajah kepada Allah, agar Hasyim dianugerahi 

ilmu yang bermanfaat.
140

 Dari peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan KH. 

Hasyim mempunyai sifat suka menolong orang lain. 

 

F. Akhlak terhadap Lingkungan 

       Dalam penelitian ini, penulis belum menemukan referensi yang menunjukkan 

akhlak KH. Hasyim Asy‟ari terhadap lingkungan. Akan tetapi, penulis meyakini 
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bahwa KH. Hasyim Asy‟ari seorang ulama yang mempunyai akhlak baik terhadap 

lingkungannya.  

 

HASIL ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK  

DALAM BIOGRAFI KH. HASYIM ASY’ARI 

Akhlak terhadap Allah 1. Mempunyai keyakinan kepada Allah
141

 

2. Berbaik sangka dengan ketentuan-ketentuan 

Allah
142

 

3. Selalu mengingat Allah
143

 

4. Menyerahkan segala urusan hanya kepada 

Allah
144

 

Akhlak terhadap 

Rasulullah 

1. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw
145

 

2. Menolak tarekat yang dianggap 

menyimpang dari ajaran Islam
146

 

3. menulis kitab at-tanbihat al-wajibat tentang 

pelarangan peringatan maulid dengan cara 

tayub atau maksia
147

  

4. Mengirimkan utusan pergi ke Hijaz
148

  

5. Membentuk organisasi keagamaan dengan 

misi yang sama, yaitu mengembangkan 

ajaran Islam yang rahmatan lil „alamin 
dengan cara ahlusunnah waljama‟ah149

 

6. Mengeluarkan serangkaian fatwa untuk 

mempertahankan eksistensi negara 

Republik.
150

 

Akhlak terhadap Diri 

Sendiri 

1. Sabar menerima ketentuan Allah
151

 

2. Menjalankan amanah sesuai kemampuan
152
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3. Mengedepankan sifat ikhlas
153

 

4. Mengamalkan segala pengetahuan yang 

didapat demi kemakmuran, kemajuan dan 

kebahagiaan masyarakat
154

 

5. Membiasakan akhlak yang baik
155

 

Akhlak terhadap 

Keluarga 

1. Menghormati orang yang lebih tua dari 

beliau
156

 

2. Memperlakukan orang lain dengan baik
157

 

Akhlak terhadap 

Masyarakat 

Menolong sesama makhluk tanpa pamrih
158

 

Akhlak terhadap 

Lingkungan 
- 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

        Muhammad Hasyim lahir pada 24 Dzul Qa‟dah 1287 H/14 Februari 1871 M 

di Desa Godang Jombang, Jawa Timur. Ayah beliau bernama Kiai Asy‟ari yang 

berasal dari Demak. Sejak usia muda, beliau belajar dengan ulama-ulama di 

berbagai pesantren, sebelum melanjutkan pelajaran tingkat tingginya di Hijaz di 

bawah bimbingan beberapa ulama terkenal baik berasal dari Indonesia maupun 

negara lain yang kedalaman ilmunya tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, KH. 

Hasyim Asy‟ari memperoleh ilmu dan mempunyai karakter terbuka sehingga 

memudahkannya dalam membangun pesantren sendiri. Beliau juga toleran pada 

pendapat orang lain dan menyerukan persatuan dan kesatuan. Selain itu, pada 

kebangkitan Islam dan rasa nasionalisme sejalan dengan aktivitas-aktivitas 

intelektual dan rohani beliau sehingga  seiring perkembangan zaman menyebabkan 

beliau menjadi ulama dan pemimpin yang disegani. Beliau meninggal dunia pada 

tanggal 26 Juli 1947 dan dimakamkan di Tebuireng. 

       Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam biografi KH. Hasyim Asy‟ari meliputi: 

Pertama, akhlak terhadap Allah seperti menauhidkan Allah Swt, berbaik sangka, 

zikrullah dan  tawakkal. Kedua, akhlak terhadap Rasulullah seperti mengikuti 
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Sunnah Rasulullah. Ketiga, akhlak terhadap diri sendiri, seperti sabar, menunaikan 

amanah, benar atau jujur, menepati janji dan memelihara kesucian diri. Keempat, 

akhlak terhadap keluarga seperti berbakti kepada orangtua, dan bersikap baik 

kepada saudara. Kelima, akhlak terhadap masyarakat seperti suka menolong orang 

lain. Keenam, akhlak terhadap lingkungan tetapi belum ditemukan referensi yang 

menunjukkan akhlak tersebut. Oleh karena itu, penulis meyakini KH. Hasyim 

Asy‟ari seorang ulama yang mempunyai akhlak baik terhadap lingkungannya. 

 

B. Saran 

Dengan mengkaji biografi KH. Hasyim Asy‟ari dapat mengambil hikmah, 

bahwa kita harus meneladani tokoh-tokoh berprestasi baik secara dunia maupun 

secara nasional yang salah satu tokohnya adalah KH. Hasyim Asy‟ari serta 

mengamalkan pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari sesuai al-Qur‟an 

dan Sunnah. Kemudian bagi para pendidik bisa menerapkan dan mengajarkan 

akhlak dalam kegiatan belajar mengajar maupun pada kehidupan masyarakat pada 

umumnya. 
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