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ABSTRAK 

Solekah, Siti. 2018. Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ada<b  ‘A<lim Wa Al-Muta’allim 
Karangan Syaikh Hasyim Asy’ari Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di 
Era Digital. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Kharisul Wathoni, M. 
Pd.I 

. 
Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, Kitab 

Melihat kemajuan zaman, rupanya pendidikan akhlak menjadi salah satu problem di 
masyarakat. Setiap hari, baik televisi maupun surat kabar menyuguhkan berbagai berita tentang 
meraknya tindakan amoral. Mulai dari kasus narkoba, kasus korupsi, ketidak adilan hukum, 
pergaulan bebas dikalangan remaja, pelajar bahkan mahasiswa, maraknya kekerasan, kerusuhan, 
tindakan anarkis, dan sebagainya, mengindikasikan adanya pergeseran ke arah ketidakpastian jati 
diri dan karakter bangsa.  

Diantaranya, melalui sebuah konsep pendidikan akhlak karya KH. Hasyim Asy’ari dalam 
kitab Ada<b ‘A<lim Wa Al-Muta’allim, dengan mempelajari, mengajarkan dan menerapkan berbagi 
konsep pendidikan akhlak tersebut secara tidak langsung pelajar maupun pendidik, akan 
menemukan intisari pelajaran. Dalam kitab tersebut mengandung beberapa nilai pendidikan 
akhlak, terutama pendidikan akhlak bagi pelajar dan pendidik yeng relevan dengan nilai 
pendidikan karakter di era digital.   

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apa nilai-nilai pendidikan akhlak 
yang terkandung dalam kitab Ada<b  ‘A<lim Wa al-Muta’allim karangan syaikh hasyim asy’ari? (2) 
Bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b  ‘A<lim Wa al-Muta’allim 
karangan syaikh hasyim asy’ari dengan pendidikan karakter di era digital ? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yakni jenis 
penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu 
pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan literer, Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode 
kepustakaan. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b  ‘A<lim Wa 
al-Muta’allim melalui berbagai konsep pendidikan, baik pendidikan terhadap pelajar maupun 
pendidik, seperti halnya pelajar harus membagusi niat, patuh serta bertata krama terpuji kepada 
pendidik. Pendidik bersifat mura<qabah kepada Allah Swt, mengucap salam, berdo’a, bersikap 
kasih sayang, jujur dan tidak membeda-bedakan pandangan terhadap muridnya. (2) Relevansinya 
pendidikan akhlak dengan pendidikan karakter, membagusi niat, (Religius), percaya akan kualitas 
keilmuan gurunya (cinta damai), tidak membeda-bedakan pandangan, bersifat kasih sayang, 
bersikap santun (toleransi). 
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BAB I 

PENDHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan 

selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan 

masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, 

mengembangkan masyarakat dan membuat generasi mampu berbuat bagi 

kepentingan mereka dan masyarakat.1 Dalam hal ini, pendidikan menjadi 

tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Bangsa 

indonesia. Pendidikan menjadi sarana bagi pembentukan intelektualitas, bakat, 

budi pekerti/akhlak serta kecakapan peserta didik.  

Melihat kemajuan zaman, rupanya pendidikan akhlak menjadi salah satu 

problem di masyarakat. Setiap hari, baik televisi maupun surat kabar 

menyuguhkan berbagai berita tentang meraknya tindakan amoral. 2 mulai dari 

kasus narkoba, kasus korupsi, ketidak adilan hukum, pergaulan bebas dikalangan 

remaja, pelajar bahkan mahasiswa, maraknya kekerasan, kerusuhan, tindakan 

anarkis, dan sebagainya, mengindikasikan adanya pergeseran ke arah 

                                                           
1 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po 

Press, 2007), 142. 
2 Ulayan Indah, Skripsi: Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab “Bidaayat al 

Hidaayah” al-Ghazaalii dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 
2012), 2.   
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ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa.3 Ironis memang, dalam konteks 

masyarakat modern saat ini, agaknya penanaman nilai pendidikan akhlak kurang 

begitu dipedulikan.  

Saat ini pelan-pelan tapi pasti, nilai-nilai akhlak mulai tergerus oleh 

sikap materialistik. Budaya spiritual berganti dengan budaya material yang 

menjadikan kemajuan dan sukses seseorang diukur pada penguasaan seseorang 

terhadap materi, dan bukan lagi pada ketinggian akhlak dan budi pekertinya.4  

Adapun krisis akhlak yang menjadi pangkal penyebab timbulnya krisis 

dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia saat ini belum ada tanda-

tandanya untuk berakhir,5 disertai dengan meraknya kemajuan teknologi atau 

kemajuan digital saat ini banyak sekali situs bermunculan, baik yang bersifat 

positif maupun negatif. Untuk situs yang sifatnya positif dan bermanfaat atau 

menguntungkan, tidak menjadi masalah apabila publik mengaksesnya. Namun 

apabila ada situs yang sifatnya negatif dan menimbulkan efek buruk bagi publik, 

maka perlu sekali mendapat perhatian serius agar tidak mempengaruhi generasi 

                                                           
3 Samsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi & implementasinya secara 

Terpadu di Lingkungkan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi & Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2013), 9. 

4 Sejalan dengan berkembangnya budaya material tersebut, tak heran para koruptor dan 
manipulator tumbuh subur bagai jamur dimusim hujan, hingga berkembangnya sifat-sifat jelek seperti 
serakah, tidak jujur, khianat, nepotis, kolusi dan lain-lain. Lihat, Samsul Kurniawan, Pendidikan 
Karakter: Konsepsi & implementasinya secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan 
Tinggi & Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 11.  

5 Keadaan seperti ini dilukiskan oleh Syekh al-Navi dalam bukunya Madza Khasira al-
Alam bi inhitthath al-Maslimin (Apa yang Diderita Dunia akibat Kemerosotan kaum Muslimin, 1983: 
131), bagaikan dunia yang baru saja dilanda gempa yang dahsyat. Di sana sini  terdapat bangunan yang 
rata dengan tanah, dinding yang roboh dan retak, tiang yang bergeser, genting yang pecah, korban-
korban jiwa yang bergelimpangan, dan harta benda yang musnah berserakah. Lihat, Abuddin Nata, 
Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2003), 228.  
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penerus bangsa. 6  Munculnya situasi global tersebut di samping menimbulkan 

dampak positif, yaitu semakin mudahnya mendapatkan informasi dalam waktu 

yang singkat, juga menimbulkan dampak negtif, yaitu manakala informasi yang 

dimuat dalam berbagai peralatan komunikasi tersebut adalah informasi yang 

merusak moral. Pola budaya hubungan serba bebas antara lawan jenis, model 

pakaian yang tidak mengindahkan batas-batas aurat, tingkah laku kekerasan, 

gambar-gambar porno, daan sebagainya dapat dengan mudah dijumpai melalui 

berbagai peralatan teknologi tersebut, dan keberadaanya sudah sangat sulit 

dikontrol.7  

Berbagai kejadian dan fenomena yang terjadi di atas semakin membuka 

mata kita bahwa keperluan obat yang Mujarrab dan ampuh untuk bisa 

menyelesaikan persoalan tersebut. Kata kunci dalam memecahkan persoaalan 

tersebut terletak pada upaya penanaman dan pembinaan kepribadian dan karakter 

sejak dini yang dilakukan secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, 

perguruaan tinggi, dan masyarakat.8  Melihat hal ini akhlak dan kepribadian 

seseorang merupakan hal yang paling utama, karena kemulian akhlak dan 

karakter yang baik akan mengantarkan pada kebahagiaan hidup tidak hanya di 

dunia saja, namun juga di akhirat kelak.  

                                                           
6  Andi Faisal Bakti & Venny Eka Me idasari, “Trendesetter Komunikasi di Era Digital: 

Tanatangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam,” Jurnal Komunikasi Islam 
ISBN 2088-6314 Edukasi 01 (Juni 2012 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah 
IAIN Sunan Ampel-Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia), 2. 

7  Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, 213. 
8  Samsul, Pendidikan Karakter, 19.  
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Berangkat dari permasalahan dan dasar pertimbangn di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian de ngan judul: “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Ada<B  ‘A<Lim Wa Al-Muta’allim Karangan 

Syaikh Hasyim Asy’ari Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di 

Era Digital”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apa nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab Ada<b  ‘A<lim 

Wa al-Muta’allim karangan syaikh hasyim asy’ari? 

2. Bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b  

‘A<lim Wa al-Muta’allim karangan syaikh hasyim asy’ari dengan pendidikan 

karakter di era digital? 

 

C. Tujuan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

Ada<b  ‘A<lim Wa al-Muta’allim karangan syaikh hasyim asy’ari.  

2. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b  ‘A<lim Wa 

al-Muta’allim karangan syaikh hasyim asy’ari dan relevansinya dengan 

pendidikan karakter di era digital. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara 

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

manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang tertuang 

dalam kitab Ada<b  ‘A<lim Wa al-Muta’allim karangan Syaikh Hasyim Asy’ari. 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

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

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan 

lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan islam. 

b. Objek pendidikan, baik guru, orang tua maupun murid dalam 

memperdalam ajaran agama islam. 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman 

dalam penyelenggaraan kegiatan belajar.  

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Dalam bagian ini, peneliti melakukan penelusuran dan telaah hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk bahan 

telaah pustaka, pada penelitian ini penulis menganngkat judul skripsi: 
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1. Ulyana Indah Tahun 2012 di STAIN Ponorogo berjudul: Nilai-nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bida>yat al-Hida>yat al-Ghazali dan 

Relevansinya dengaan Pendidikan Karakter. Skripsi ini menyimpulkan, 

pertama: Nilai-nilai Akhlak dalam Kitab Bida>yat al-Hida>yat adalah niat 

mencari ilmu, mengingat Allah, menggunakan waktu dengan baik, menjauhi 

laranga-larangan Allah, etika seorang pendidik, akhlak peserta didik menjaga 

kesopanan terhadap pendidik, menjaga etika terhadap orang tua, menjag 

hubungan baik dengan orang awam, sahabat, dan orang yang baru dikenal. 

Semua ini berorientasi dengan pembinaan akhlak yang holistik yakni akhlak 

kepada Allah Swt. (hbl min Allah), diri sendiri dan orang lain (hbl min Al-

Naas). Kedua: Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab Bida>yat al-

Hida>yat dengan pendidikan karakter adalah sebab di dalamnya mengandung 

nilai-nilai karakter relegius, disiplin, tanggung jawab, bersahabat 

/komunikatif, cintai damai, toleransi, jujur, demokratis, menghargai potensi 

dan peduli sosial. Nilai-nilai ini cukup komprehensif , yaitu learningto live 

together (hubungan dalam konteks masyarakat), learning to be (diri sendiri) 

dan hubungan dengan Tuhan. 

2. Ulfi Maslihah Tahun 2013 di STAIN Ponorogo berjudul: Nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab Taisyir Al- Khalla>q karangan Shaikh H}a>fiz} 

H}asan Al-Mas’u>di> dan Relevansinya Dengan Pendidikan karakter Dalam 

Permendiknas N0 16 Tahun 2007. Skripsi ini menyimpulkan: Pertama: Nilai-
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nilai pendidikan akhlak dalam kitab Taisyir Al- Khalla>q diantaranya yaitu: 

Taqwa kepada Allah, tata krama seorang guru, tata krama seorang murid atau 

akhlak terhadap dirinya sendiri, hak-hak kedua orang tua, hak-hak kaum 

kerabat, hak-hak tetangga, tata krama pergaulan, kerukunan, persaudaraan, 

akhlak terhadap masyarakat, tata krama menghindari majlis, tata krama 

makan, tata krama minum, tata krama tidur, tata krama di dalam masjid, 

kebersihan. Kedua: relevansi niali pendidikan akhlak dengan pendidikan 

karakter dalam kitab Taisyir Al- Khalla>q terhadap beberapa aspek, yaitu: 

a. Aspek akhlak terhadap Allah, nilai pendidikan akhlak dalam kitab Taisyir 

Al- Khalla>q yaitu takwa kepada Allah relevansinya dengan pendidikan 

karakter, yakni nilai religius. 

b. Aspek akhlak terhadap diri sendiri, nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Taisyir Al- Khalla>q yaitu Adab ketika makan, adab ketika minum, adab 

ketika akan tidur, adab menghadiri majlis, adab di dalam masjid, menjaga 

kebersihan, bersikap jujur, amanah, “iffah (menjaga diri), tawadhu’ 

(rendah hati),  

menahan amarah tidak sombong, dan muru>ah atau bermoral yang baik. 

Relevansinya dengan pendidikan karakter, yakni nilai jujur, toleransi, 

demokratis, rasa ingin tahu dan tanggung jawab. 

c. Aspek akhlak terhadap orang lain, nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Taisyir Al- Khalla>q yaitu akhlak kepada orang tua dan kerabat: anak 



8 
 

hendaknya tidak menyakiti dengan ucapan sekecil apapun kepada kerabat 

hendaknya menghormati saudara-saudaranya murid mendengar baik-baik 

ketika gurunya mengajar, dan tidak malu untuk bertanya tentang apa 

yang belum ia mengerti. Guru: mendidik muridnya dengan baik dan tidak 

membebani muridnya dengan segala sesuatu yang mereka belum 

mengerti. Tetangga: mengunjunginya jika i sedang sakit, memberi ucapan 

takziah jika ia kesusahan. Pergaulan: seorang mau mendengarkan ucapan 

orang lain, menyembunyikan rahasia orang lain. Relevansinya dengan 

pendidikan karakter, yakni nilai toleransi, demokratis, peduli sosial, 

menghargai prestasi, komunikatif, cintai damai dan peduli sosial.  

3. Hanifatul Masruroh Tahun 2012 di STAIN Ponorogo berjudul: Nilai-nilai 

Akhlak yang Terkandung dalam Kitab al-Minah al-Sa<niyah Karya Syaikh 

‘Abd al-Waha<b al-Sya’ra<niy dan Urgensinya di Era Pendidikan Global. 

Dari skripsi ini penulis menyimpulkan: Nilai-nilai pendidikan dalam kitab 

al-Minah al-Sa<niyah Karya Syaikh ‘Abd al-Waha<b al-Sya’ra<niy meliputi 

akhlak kepada Tuhan (Allah Swt), akhlak terhadap sesama manusia yang 

dikhususkan kepada akhlak masyarakat dan akhlak terhadap diri sendiri, 

adapun hasil analisis nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut menyatakan 

bahwasanya terdapat kesesuaian antara reori tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak dengan nilai-nilai pendidikn akhlak yang terkandung dalam kitab 

al-Minah al-Sa<niyah Karya Syaikh ‘Abd al-Waha<b al-Sya’ra<niy. 
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Dari ketiga skripsi yang telah dipaparkan di atas, perlu 

ditekankan bahwa letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-

penelitian tersebut adalah pada objek yang dikaji dan fokus penelitian. Di 

sini peneliti akan mengupas secara tuntas tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam kitab Ada<b  ‘A<lim Wa al-Muta’allim 

karangan syaikh hasyim asy’ari. Dari beberapa skripsi di atas memang 

membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dan pendidikan karakter. 

Namun belum  ada penelitian yang memilih tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim Wa al-Muta’allim karangan Syaikh 

Hasyim Asy’ari dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Era 

Digital. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan literer, 

yaitu sumber datanya atau objek utamanya adalah bahan-bahan pustaka yang 

ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Tahap operasional penelitian 

pustaka ini penulis mengambil bahan informasi  yang berkaitan dengan nilai-

nilai pendidikan akhlak, dalam kitab Ada<b ‘A<lim Wa al-Muta’allim dan 

pendidikan karakter. 
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Metode kepustakaan (literer) adalah satu jenis metode penelitian 

kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di perpustakaan, 

dokumen, arsip, dan lain sejenisnya, atau dengan kata lain, metode penelitian 

ini tidak menuntut kita mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung 

sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna metode 

kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu 

perpustakaan.9 

 

2. Jenis Penelitian  

Sedangkan jenis penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research). Kepustakaan (library 

research) merupakan suatu  penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan 

untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari 

perpustakaan, seperti buku-buku, majalah-majalah ilmiah, dokumen-

dokumen, dan materi perpustakaan lainnya.10 

 

 

 

 

                                                           
9 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 190  
10 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Sripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 95-96. 
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3. Data dan Sumber Data 

Data merupakan fakta atau informasi atau keterangan yang 

dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan 

membuat keputusan.11 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data diperoleh 

atau sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang kita perlukan 

dalam penelitian.12 Dalam penelitian ini, sumber data yang dijadikan 

bahan-bahan dalam kajian  merupakan sumber data yang diperoleh dari 

bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai berikut:  

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan 

penelitian.13  atau  data yang dapat memberikan data langsung dari 

tangan pertama.14 

 Adapun sumber data utama yang dijadikan rujukan dalam penelitian 

adalah kitab Ada<b ‘A<lim Wa al-Muta’allim karangan Syaikh Hasyim 

Asy’ari. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, 1415 H. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada,15 

                                                           
11 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 146. 
12 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke arah 

ragam farian kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 169. 
13 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, 100. 

  14 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar (Bandung: Tarsito, 1985), 
134. 

15 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan 100. 
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atau  data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti 

dengan cara membaca, melihat, atau mendengar.16 Adapun sumber 

rujukan dalam penelitian ini penulis mengambil dari berbagai sumber 

sebagai berikut: 

1) Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid: Telaah atas Pemikiran 

al-Zarnuji dan KH. Hasyim Asy’ari. Yogyakarta: TERAS , 2007.  

2) Muhammad Hasyim Asy’ari dan  Ahmad Athoillah, Khazanah 

Khatulistiwa: Potret Kehidupan dan Pemikiran Kiai-Kiai 

Nusantara. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2009. 

3) Agus Irawan, Penakluk Bada: Novel Biografi KH. Hasyim Asy’ari. 

Depok: Global Media Utama, 2012. 

4) Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter: Khas Pesantren Adabul 

‘Alim wal Muta’allim. Tanggerang: Tira Smart, 2017. 

5) Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam. 

Bandung: CV Pustaka Setia, 1998. 

6) Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, 

Teoritis dan Praktis. Jakarta: Ciputat Pres, 2002. 

7) Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: 

Kalam Mulia, 2009.  

8) Rijal Mumazziq Zionis, Cermin Bening Dari Pesantren: Potret 

Keteladanan Para Kyai. Surabaya: Khalista, 2009. 

                                                           
16 Iskandar, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 119. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

pustaka, yakni merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian.17 Kemudian peneliti berusaha 

untuk mengumpulkan data dari perpustakaan, baik berupa teori, generalisasi, 

maupun konsep yang dikemukakan para ahli yang ada pada sumber 

kepustakaan, selanjutnya dianalisis dan disintesis.18 Teknik ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data literer yang bersesuaian dengan obyek 

pembahasan yang dimaksud, baik dari buku maupun sumber dokumen 

lainnya.19  

Peneliti menggali data dari sumber primer dan sekunder yang 

kemudian dikumpulkan data-data yang bersesuaian dengan Nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim Wa al-Muta’allim karangan 

Syaikh Hasyim Asy’ari dan relevansinya dengan pendidikan karakter di era 

digital.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Nyuman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 196. 
18 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, 153  
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), 234.   
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5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah analisis isi 

(content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi sesuatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 20 

Secara umum, analisis isi adalah berupaya mengungkap berbagai informasi di 

balik data yang disajikan di media atau teks.21 

 

6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini ada lima batang tubuh, yakni lima bab. Bab 

pertama, memuat prosedur penelitian, yakni berangkat dari melakukan 

penjajagan awal di lokasi penelitian (place), penelitian menemukan beberapa 

fenomena kegiatan (activities) yang unik yang dilakukan oleh orang-orang 

(actors) dalam lokasi tersebut. Dari sini, peneliti menemukan beberapa gejala 

sosial yang bersifat holistik (keseluruhan). Fenomena tersebut merupakan bagian 

dari latar belakang masalah.    

Untuk selanjutnya, mencakup bab-bab yang memberikan gambaran 

pembahasan yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan 

sistematis pembahasan sebagai berikut: 

 

                                                           
20 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009),165.  
21 Nanang Martono, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 86. 
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BAB I adalah pendahuluan berisi latar belakang masalah yang 

merupakan academic problem atau kegelisahan akademik; rumusan masalah 

merupakan pertanyaan operasional yang dikembangkan dari latar belakang 

masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian yang menggambarkan tentang 

kegunaan penelitian ini, telaah penelitian terdahulu atau kajian teori merupakan 

penelitian-penelitian yang sudah ada yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan 

akhlak dan pendidikan karakter yang akan diuraikan persamaan dan 

perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, metode penelitian 

(pendekatan penelitian, data dan sumber data meliputi data penelitian, dan 

sumber data, serta teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), yaitu 

menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dan 

sistematika pembahasan yaitu mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat 

diketahui logika penyusunan dan keterpaduan antara satu bagian dengan bagian 

yang lain.  

BAB II berisi tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dan pendidikan 

karakter, keadaan akhlak pada zaman sekarang dan nilai-nilai pendidikan dalam 

pendidikan akhlak yang digunakan sebagai acuan dan landasan dalam 

melaksanakan penelitian kajian pustaka ini.  

BAB III adalah paparan data-data yang berisi tentang sejarah biografi 

Syaikh Hasyim Asy’ari dan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Ada<b  ‘A<lim Wa 

al-Muta’allim. 
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BAB IV merupakan analisis data yang meliputi tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b  ‘A<lim Wa al-Muta’allim  Karangan Syaikh 

Hasyim Asy’ari dan relevansinya dengan pendidikan karakter di era digital. 

BAB V adalah bab penutup yag berisi tentang kesimpulan yang 

merupakan hasil akhir penelitian, kemudian saran-saran yang diberikan penulis 

yang berkaitan dengan judul penelitian. 
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BAB II 

PENDIDIKAN AKHLAK DAN PENDIDIKAN KARAKTER  

 

A.  Nilai-nilai Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Nilai 

Kata nilai dapat dilihat segi etimologis dan terminologis. Dari segi 

etimologis nilai adalah harga, derajat. Sedangkan dari segi terminologis dapat 

dilihat berbagai rumusan para ahli.1 

Menurut Gordon Alport, sebagaimana dikutib Mulyana, nilai adalah 

keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihnya. Menurut  

Fraenkel, sebagaimana yang dikutip oleh Ekosusilo, nilai dapat diartikan 

sebagaimana sebuah pikiran (idea) atau konsep mengenai apa yang dianggap 

penting bagi seseorang dalam kehidupannya. Selain itu, kebenaran sebuah 

nilai juga tidak menuntut adanya pembuktian empiric, namun lebih terkait 

dengan penghayatan dan apa yang dikehendaki atau tidak dikehendaki.2 Jadi 

nilai merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi 

seseorang atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya atau menilai 

suatu yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.  

  

                                                           
1 Muhamad Fathurrohman, Budaya Religius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 52-53.  
2 Ibid. 
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Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.3 

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai-nilai nurani 

(values of being) dan nilai-nilai memberi (values of giving). Nilai-nilai nurani 

adalah nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi 

perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. Sedangkan yang termasuk 

dalam nilai-nilai nurani adalah kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan 

diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Kemudian nilai 

memberi, seperti halya setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, 

peka, tidak egois, baik hati, ramah dan murah hati itu merupakan nilai yang 

perlu dipraktekkan.4   

Tujuan pendidikan nilai secara global adalah mencapai manusia yang 

seutuhnya atau manusia purnawan.5 

 

2. Pengertian Pendidikan  

Dari segi bahasa, pendidikan adalah perbuatan mendidik. Adapun 

pengertian pendidikan dari segi istilah dapat merujuk pada berbagai sumber 

yang diberikan para ahli pendidikan. Dalam Undang-undang sistem 

pendidikan Nasional (Pasal 1 UU RI No. 20 th. 2003) dinyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

                                                           
3 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2011), 11. 
4 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan Yang Terserak, 

Menyambung Yang Terputus dan Menyatukan Yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 7.  
5  Ibid., 16. 
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mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, ke pribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.6  

Sedangkan Menuru Ki Hajar Dewantoro Pendidikan adalah menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya.7  

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh 

aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Secara umum 

Pendidikan adalah proses pembinaan manusia secara jasmani dan rohani.8 

Selain itu, pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun bangsa.9  

 

3. Akhlak 

a. Pengertian Akhlak 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu jama’ dari kata 

“khuluqun” yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan 

                                                           
6  Ibid., 1-2. 
7  Mukhlison Effendi, Ilmu Pendidikan ( Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 3. 
8  Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 53-54.   
9 Dapat dipahami bahwa, tinggi rendahnya derajat suatu bangsa ditentukan kualitas 

pendidikan masyarakatnya. Karenanya dengan pendidikan yang tepat akan melahirkan anak-anak 
bangsa yang bermoral, cerdas, memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi. Oleh sebab itu penting 
dalam sebuah tujuan pendidikan adalah menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi yang 
dimiliki manusia sehingga berakhlak mulia, berfikir cerdas, kuat dan kreatif, inisiatif dan responsitif. 
Lihat, Amirah, Mendidik Anak di Era Digital: Kunci Sukses Keluarga Muslim (Yogyakarta: Laksbang 
Pressindo, 2010), 3.  
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tindakan. Secara terminologis, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan 

pranata perilaku manusia dalam segala aspek kehidupan.10 Dalam kamus 

besar bahasa indonesia kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau 

kelakuan. Sedangkan menurut Ahmad Amin sebagaimana yang dikutip 

oleh Hamzah Ya’kub  mengatakan bahwa akhlak adalah suatu ilmu yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat. 11  

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin akhlak adalah 

daya kekuatan (sifat) yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

perbuatan-perbuatan yang sepontan tanpa memerlukan pertimbangan 

pikiran. Dan Menurut al-Faidh Al-Kasyani akhlak adalah ungkapan untuk 

menunjukkan kondisi yang mandiri dalam jiwa yang darinya muncul 

perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa didahului perenungan dan 

pemikiran.12 

Berdasarkan pada beberapa penjelasan dan definisi akhlak di 

atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah segala sesuatu yang 

telah tertanam kuat atau terpatri dalam diri seseorang, yang akan 

                                                           
10 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2010), 13-14.   
11 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: konsep dan implementasi (Bandung: Alfabeta, 

2017), 4-5.  
12 Rosihun Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13-15. 
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melahirkan perbuatan-perbuatan yang tanpa melalui pemikiran atau 

renungan terlebih dahulu. 13 

 Pendidikan akhlak merupakan permasalahan utama yang selalu 

menjadi tantangan manusia dalam sepanjang sejarahnya. 14 Pendidikan 

akhlak sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibn Miskawaih dan dikutip 

oleh Abudin Nata, merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang 

mampu mendorong secara sepontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang 

bernilai baik dari seseorang. 15  

Menurut penulis pendidikan akhlak lebih menekankan kepada 

batiniyah seseorang  sehingga melahirkan perbuatan yang bernilai baik 

secara sepontan.  Dan sebaiknya pendidikan akhlak hendaknya diajarkan 

mulai dari sejak dini sehingga terwujudnya anak-anak yang berperilaku 

mulia. Kaitanya dengan pendidikan akhlak, para pakar pendidikan Islam 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran bukanlah sekedar 

mentransfer berbagai macam ilmu pengetahuan ke dalam otak anak didik 

terhadap apa-apa yang belum mereka ketahui, akan tetapi lebih dari itu 

ada tujuan yang lebih utama yaitu mendidik akhlak mereka.16 

 

                                                           
13 Ibid. 
14 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak (Yogyakarta: Belukar, 2004), 21. 
15Ahmad Tafsir, Pendidikan Karakter Persepektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003),11-14. 

16Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: Teras, 
2010),7. 
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b. Ciri-ciri Akhlak 

Setelah dijelaskan tentang definisi akhlak secara gamblang, akan 

dipaparkan pula tentang ciri-ciri penting dari akhlak itu sendiri. 

1.) Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang sehingga menjadi kepribadiannya. 

2.) Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa 

pemikiran. 

3.) Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 

4.) Akhlak adalah  perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, 

bukan main-main atau karena bersandiwara. 

5.) Akhlak  adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata 

karena Allah Swt.17 

c. Landasan Akhlak  

Dalam islam, dasar atau alat pengukur yang menyatakan bahwa 

sifat seseorang itu baik atau buruk adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Segala sesuatu yang baik menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, itulah yang 

baik untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, 

segala sesuatu yang buruk menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, berarti 

tidak baik dan harus dijauhi. 18 

                                                           
17 Ibid. 
18 Anwar, Akhlak Tasawuf, 20. 
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Kepentingan akhlak dalam kehidupan manusia dinyatakan 

dengan jelas dalam Al-Qur’an menerangkan berbagai pendekatan yang 

meletakkan Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan mengenai nilai dan 

akhlak yang paling jelas. Sebagai mana pula yang digambarkan dalam 

pribadi Rasulullah Saw. yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam 

membentuk pribadi yang akhlakul karimah. Allah Swt. Berfirman. 

                               

     

Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 
(Q.S. Al-Ahza>b: 21).19 

 

4. Tujuan Mempelajari Akhlak 

Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim 

berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat-istiadat yang baik 

sesuai dengan ajaran islam.20 Selain itu tujuan akhlak  ialah hendak 

menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, serta 

berbeda dari makhluk-makhluk lainya. Akhlak hendak menjadikan orang 

bertindak-tanduk yang baik terhadap manusia, terhadap sesama makhluk dan 

terhadap Tuhan.21  

                                                           
19 Ibid.  
20 Rosihun Anwar, Akidah Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia,2008), 211.  
21 Anwar Masy’ar,  Akhlak Al-Qur’an (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 4. 
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Adapun Urgensi Akhlak merupakan garis pemisah antara yang 

berakhlak dengan yang tidak berakhlak, akhlak juga merupakan roh islam 

yang mana agama tanpa akhlak seperti jasad yang tidak bernyawa.22  

 

5. Manfaat Mempelajari Ilmu Akhlak 

Hikmah mempelajari ilmu akhlak adalah meningkatkan kehidupan 

yang lebih baik. Adapun manfaat terbesar dalam mempelajari ilmu akhlak 

adalah sebagai berikut. 

a. Peningkatan amal ibadah yang lebih baik dan khusyuk, serta lebih ikhlas. 

b. Peningkatan ilmu pengetahuan untuk meluruskan prilaku dalam kehidupan 

sebagai individu dan anggota masyarakat. 

c. Peningkatan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar lebih 

mandiri dan berprestasi. 

d. Peningkatan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi positif, 

dan membangun ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama manusia dan 

sesama muslim. 

e. Peningkatan penghambaan jiwa kepada Allah Swt. yang menciptakan 

manusia dan alam jagat raya beserta isinya. 

f. Peningkatan kepandaian bersyukur dan berterimakasih kepada Allah Swt. 

atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya tanpa batas dan tanpa pilih 

bulu. 

                                                           
       22 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 5.  
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g. Peningkatan strategi beramal saleh yang dibangun oleh ilmu yang rasional, 

yang akan membedakan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang 

yang taqlid disebabkan oleh kebodohannya.23   

 

6. Ruang Lingkup Akhlak 

Konsep akhla>q al-kari>mah merupakan konsep hidup yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan Allah, alam sekitar dan sesama manusia. 

Keseluruhan konsep-konsep akhlak tersebut diatur dalam sebuah ruang 

lingkup di bawah ini: 

a. Akhlak Kepada Allah 

Akhlak terhadap Allah merupakan sikap atau perbuatan manusia yang 

seharusnya sebagai makhluk kepada Sang Khalik.24 yang dijelaskan dalam 

(Q.S. An-Nisa’: 116).  

                         

            

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan 
(sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-
jauhnya. 

 
 
 
 

                                                           
23  Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, 202. 
24 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012), 80.  
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b. Akhlak Terhadap Keluarga 

1.) Akhlak terhadap kedua orang tua  

Menunjukkan akhlak mulia kepada orang tua adalah dengan berbakti 

kepada mereka. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. 

                               

                                 

Artinya: Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu 
jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada 
ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. 
 

Dari ayat di atas, penulis dapat menarik kesimpulan berikut: 

Pertama kita harus bersyukur kepada kedua orang tua 

sebagaimana kita harus bersyukur kepada Allah. Kedua kita harus 

merawat mereka ketika mereka sudah berusia lanjut dan tubuh mereka 

sudah lemah. Ketiga janganlah membantah dan membentak ketika 

mereka melakukan tindakan atau mengucapkan kata-kata yang 

menyusahkan kita. Keempat janganlah sekali-kali merendahkan 

mereka karena mereka miskin dan tak berdaya. Kelima selalu 

mendoakan mereka agar Allah membalas kasih sayang mereka kepada 

kita. 25 

                                                           
25 Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern (Bandung: Marja, 2012), 54-56  
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2.) Akhlak terhadap saudara 

Agama Islam memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak saudara 

atau kaum kerabat, dengan hidup rukun, damai, saling pengertian dan 

saling tolong menolong. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. 

                              

                                 

                       

 

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu 
mempersekutukan-Nya dengan suatupun. dan berbuat baiklah kepada 
dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 
miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh dan teman 
sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan 
diri. (Q.S. An-Nisa’: 36).26 

 

c. Akhlak Terhadap Masyarakat 

1.) Berbuat baik kepada tetangga 

Tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita atau dekat 

dengan rumah kita. Agama Islam telah membuat ketetapan untuk 

memuliakan tetangga, tidak mengganggu dan menyusahkan mereka.  

Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Barang siapa beriman kepada 
Allah dan kepada hari kemudian, hendaklah ia memuliakan 
tetangganya”. (H.R. bukhari). 
 
 
 

                                                           
26  Anwar, Akidah Akhlak,238.  
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2.) Suka menolong orang lain 

Dalam hal ini, setiap orang pasti memerlukan pertolongan 

orang lain. Adakalanya karena sengsara dalam hidup, penderitaan 

batin atau kegelisahan jiwa, dan adakalanya karena sedih setelah 

mendapat berbagai musibah.27  

d. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Akhlak kepada diri memenuhi kewajiban dan hak diri, 

ditunaikan kewajiban dan dimanfaatkan atau diambil hak. Seluruh anggota 

tubuh manusia mempunyai hak dan harus ditunaikan. Di sinilah terkait 

dengan pemeliharaan diri agar sehat jasmani dan rohani. Tidaklah 

dikatakan seorang berakhlak kepada dirinya apabila dia menyiksa dirinya 

sendiri, tidak memperdulikan kebutuhan dirinya.28 

e. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Alam dan seisinya diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan 

manusia. Tumbuhan juga merupakan bagian dari alam yang merupakan 

anugerah dari Allah, bukan hanya untuk kehidupan manusia, namun juga 

untuk kehidupan binatang-binatang. Selain itu binatang juga merupakan 

anugerah Allah untuk dimanfaatkan manusia baik tenaganya, air susunya, 

madunya, dagingnya dan lain sebagainya. Hal ini lebih ditekankan dalam 

firman Allah. 

                                                           
27 Ibid., 239-243.  
28 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2014), 138.  
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Artinya: Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai 
hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, 
dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbukan dengan air 
hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. 
Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-
orang yang berakal.(Q.S. Tha>ha>: 53-54).29 

 
Oleh karena itu, sepantasnya manusia menjaga, melestarikan 

dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sebagai ungkapan syukur 

atas pemberiannya. 

 

B. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karakter diartikan sebagai 

sifat-sifat kejiwaan, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lainnya. Menurut kamus psikologi, karakter adalah 

kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran 

seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.  

                                                           
29 Ibid., 244-245. 
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Secara harfiah, karakter bermakna kualitas mental atau moral, nama, 

dan reduplikasi. 30 Sementara menurut ahli psikologi, karakter berarti 

menandai atau penggambaran tingkah laku yang menonjol nilai (benar-salah, 

baik-buruk) dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. 31 Sedangkan  menurut 

Ryan dan Bohlin, karakter mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui 

kebaikan (knowing the goog), mencintai kebaikan (loving the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good). 32  

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan, dapat dinyatakan 

bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau 

budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta membedakannya dengan individu lain.33 

Perlu diketahui bahwa pendidikan karakter memiliki makna lebih 

tinggi daripada pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana 

yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah 

menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga siswa didik 

menjadi paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik.34  

                                                           
  30 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 25.  
  31 Oleh sebab itu, seseorang yang berprilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan 

sebagai orang yang berkarakter negatif, sedangkan orang yang berprilaku jujur, suka menolong 
dikatakan sebagai orang yang berkarakter positif. Lihat, Endang Artiati Suhesti, 77 Games Berkarakter 
dalam Bimbingan Konseling (Bandung: Yrama Widaya, 2017), 3.  

32 Ibid. 
33 Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 25. 
34 Artiati Suhesti, 77 Games Berkarakter dalam Bimbingan Konseling, 3. 
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Pendidkan karakter menurut Ratna Megawati, sebagaimana yang 

dikutip dalam Dharma Kusuma, yaitu sebuah usaha untuk mendidik anak-

anak  agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi 

positif kepada masyarakatnya.35  

Menurut Kemendiknas 2010 sebagaimana disebutkan dalam buku 

induk kebijakan Nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025 

pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila 

dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan 

kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi dan belum 

dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu 

dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-

nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya 

kemandirian bangsa.36    

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan 

karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara 

sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

                                                           
35 Dharma Kusuma, et al., Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah 

(Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 5.  
36 Heru Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfa Beta, 

2014), 26.  
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lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

karma, budaya dan adat istiadat.37  

2. Landasan Pendidikan Karakter 

Landasan pelaksanaan pendidikan karakter sangat jelas. Hal ini 

tampak dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang menyatakan, Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

yang demokratis serta bertanggung jawab.38    

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter secara terperinci memiliki lima tujuan, yaitu: 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang 

religius. 

                                                           
37 Ibid., 28. 
38 Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 32.  
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c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, penuh kreatif dan berwawasan kebangsaan. 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan dan dengan 

rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).39 

Adapun tujuan pendidikan karakter menurut tinjauan islam adalah 

agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada di jalan yang 

lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Inilah yang akan 

menghantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut ini 

beberapa hal yang termasuk karakter mulia. 

a. Mencintai semua orang. 

b. Toleran dan memberikan kemudahan kepada sesama dalam semua urusan 

dan transaksi, seperti jual beli dan sebagainya. 

c. Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus diminta 

terlebih dahulu. 

d. Menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemarah, dan semua sifat 

tercela. 

 

                                                           
39 Said Hamid  Hasan et al., “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa”, 

Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Untuk 
Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa (Jakarta: Puskur Balitbang Kemendiknas, 2010), 7. 
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e. Tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama. 

f. Tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain, 

menghias diri dengan sifat-sifat terpuji.  

Dari sini tampak bahwa pendidikan karakter dalam islam 

menyandingkan dan menyeimbangkan antara dua sisi kehidupan, yaitu dunia 

dan akhirat.40 

4. Urgensi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter saat ini menjadi wacana yang hangat di dunia 

pendidikan Indonesia. Munculnya gagasan pendidikan karakter tersebut bisa 

dimaklumi sebab dewasa ini telah terjadi fenomena sosial yang menunjukkan 

perilaku tidak berkarakter pada masyarakat indonesia.41 Disisi lain, fenomena 

sosial yang memprihatinkan akhir-akhir ini muncul dalam bentuk banyaknya 

sosok individu menusia indunesia yang pandai tapi tidak memiliki 

kepribadian (karakter). Banyak hakim terjerumus dalam hukum. Banyak 

polotis terlibat kasus korupsi. Banyak guru justru perilakuny tidak patut di 

gugu dan ditiru.  

Berkaitan dengan hal itu, pendidikan karakter dianggap sebagai 

solusi penting untuk menyelesaikan berbagai fenomena kerapuhan moral yang 

terjadi.  

                                                           
40 Pupuh Fathurrohman, et al., Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), 98-99.  
41 Syarbini, Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga, 49. 
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Secara umum, pendidikan karakter diharapkan mampu menjadi 

benteng terkuat melawan kehancuran, baik bagi individu maupun bagi 

bangsa.42  

5. Fungsi Pendidikan karakter 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu; 

a. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi: pendidikan karakter 

berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar 

berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah 

hidup Pancasila. 

b. Fungsi perbaikan dan penguatan: pendidikan karakter berfungsi 

memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung 

jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan 

bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. 

c. Fungsi penyaring: pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa 

sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.43 

 

 

                                                           
42 Ibid., 31-32. 
43  Hasan, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 8.  
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6. Media Pendidikan Karakter 

7. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil masyarakat politik, pemerintah, 

dunia usaha, dan media masa.44 

8. Pilar-pilar Pendidikan Karakter 

Dalam hal ini terdapat sembilan pilar yang saling kait mengait. 

Berikut kesembilan pilar tersebut. Responsity (tanggung jawab), Respect (rasa 

hormat), Fairness (kezdilan), Courage (keberanian), Honesty (kejujuran), 

Citizensbip (kewarganegaraan), Self-discipline (disiplin diri), Caring (peduli), 

Perseverance (ketekunan).45  

9. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber yaitu : 

a. Agama 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh 

karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari 

pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan 

kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. 

                                                           
44 Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, 30. 
45 Asmani, Buku Panduan Internalisasi, 50. 



37 
 

 
 

Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-

nilai dan kaidah yang berasal dari agama.46 

b. Pancasila 

NKRI ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan 

kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan 

UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang 

terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan 

karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga 

negara yang lebih baik yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, 

kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya 

sebagai warga negara.47 

c. Budaya 

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam pemberian 

makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat tersebut.  

                                                           
46 Hasan, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter,  8. 
47  Ibid. 
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 Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa.48 

d. Tujuan Pendidikan Nasional  

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (UU Sis diknas) merumuskan fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan 

upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sis diknas menyebutkan 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.49 

Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan 

nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga 

negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah 

                                                           
48  Ibid. 
49 Ibid. 
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sumber paling operasional dalam pengembangan pendidikan  budaya dan 

karakter bangsa.50 

 Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, teridentifikasi 

sejumlah nilai untuk pendidikan karakter seperti tabel berikut. 

Tabel 2.1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter 

No. Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2 Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

                                                           
50 Ibid. 
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dalam mengatasi berbagai hambatan belajar danntugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 51 

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 

8 Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9 Rasa Ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihatnya, dan didengarnya. 

10 Semangat 

Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah 

Air 

Cara berfikir, bertindak, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap Bahasa, lingkungan fisik, social, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

12 Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

                                                           
51 Ibid., 9-10.  
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dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13 Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dana man atas kehadiran 

dirinya. 52 

15 Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16 Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitar, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya di lakukan terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, social, dan 

budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.53 

                                                           
52 Ibid.  
53 Ibid.  
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10. Karakteristik Pendidikan di Era Digital 

Memasuki era teknologi informasi pada abad millennium ketiga, 

terjadilah berbagai perubahan yang amat pesat dalam paradigma kehidupan 

umat manusia, termasuk dalam paradigma bidang pendidikan. Daniel 

Goleman, seorang doktor psikologi lulusan Harvard School of Education, 

menyatakan bahwa ada dua factor yang mempengaruhi paradigma pendidikan 

keluarga dan sekolah, yakni televisi dan ekonomi. Anak-anak dalam keluarga 

setiap hari disuguhi acara televise yang belum tentu bernilai edukatif. Selain 

itu karena tuntutan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, orang tua terpaksa 

berperilaku “P4” (Pergi Pagi Pulang Petang) bahkan “P7” (Pergi Pagi Pulang 

Petang Penghasilan Pas-pasan), dan bahkan “P9” (Pergi pagi Pulang Petang 

Penghasilan Pas-pasan Potong Pinjam). Oleh karenanya, sang ayah tidak lagi 

memiliki waktu yang cukup longgar untuk dapat berinteraksi secara edukatif 

dengan anak-anaknya.54  

Menurut Mas’oed menyebutkan bahwa keadaan yang menjadikan 

Negara dunia ketiga mengalami ketidakstabilan di tengah dominasi Negara 

maju dikarenakan: Pertama, penciptaan dan pengintegrasian ekonomi  global 

di bawah ini hegemoni capital. Kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat. 

Ketiga, konsentrasi pemilikan uang dan capital oleh sikaya dan sikuat.55 

                                                           
54 Suparlan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Dari Konsepsi Sampai Dengan 

Implementasi (Yogyakarta: HIKAYAT Publishing, 2004), 27-28. 
55 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Askara, 2015), 101.  
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Akhir-akhir ini dalam masyarakat Indonesia muncul fenomena yang 

memperlihatkan meningkatnya kuantitas dan kualitas tindakan yang dapat 

dikategorikan a-moral, a-susila, dan criminal seperti tawuran antar kelompok 

pelajar, pencopetan, penjambretan, penodongan, perampokan, pembunuhan, 

penganiayaan, perkosaan, pemerasan dan lain-lain yang ternyata sebagian 

pelakunya berhasil ditangkap dan diusut polisi mengakui bahwa modus 

operandinya banyak diilhami oleh tayangan film di televisi. Dengan demikian 

munculah tuduhan yang bermacam-macam dari kalangan pendidik baik yang 

berasal dari lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah terhadap siaran 

televisi.56 

Adapun kondisi pendidikan Indonesia saat ini, dalam keadaan 

memprihatinkan, di era global seperti saat ini dan masa yang akan datang, 

penguasaan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi eksistensi suatu 

bangsa. Oleh karena itu, dilihat dari aspek pendidikan, era global akan 

berdampak pada cepat usangnya hardware dan software bidang pendidikan. 

Dengan demikian sector pendidikan harus diperdayakan setiap saat. Ini semua 

menurut adanya political will yang kuat dari pemerintah. Konsekuensinya, 

pendidikan harus digunakan sebagai investasi bagi pencapaian peningkatan 

kualitas produk dan outcome pendidikan nasional.57  

                                                           
56 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: TERAS, 2009),296.  
57 Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional: Dalam Catatan Dunia Global (Jakarta: 

PSAP, 2006), 15. 
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BAB III 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB  

 ADA<B  ‘A<LIM WA AL-MUTA’ALLIM 

 

A. Biografi KH. Hasyim Asy’ari  

1. Riwayat Hidup KH. Hasyim Asy’ari 

KH. Hasyim Asy’ari atau nama lengkapnya Muhammad Hasyim, 

lahir di desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, hari Selasa, 24 Dhulqa’dah 1287 

H/14 Februari 1871. Ayahnya bernama Kyai Asy’ari, ulama asal Demak, yang 

merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir yang menjadi Sultan Panjang di 

Tahun 1568, dan Jaka Tingkir ini merupakan anak Brawijaya IV yang 

menjadi Raja Majapahit. Sedangkan ibunya bernama Halimah, putri Kyai 

Usman, selaku pendiri dan pengasuh pesantren Gedang Jawa Timur. Kyai 

Usman ini juga seorang pemimpin Thariqah ternama pada akhir abad ke-19.1  

KH. Hasyim Asy’ari merupakan buyut dari Kyai Sihah yang menjadi 

pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, sedangkan Kyai Usman adalah kyai 

terkenal pendiri pondok pesantren Gedang, sedangkan ayahnya Asy’ari adalah 

pengasuh pondok pesantren Keras di Jombang. 2 Kelahiran beliau bermula 

dari perjodohan antara Nyai Halimah, putri Kiai Utsman dengan Kiai Asy’ari. 

Kiai Asy’ari mempunyai nasab hingga jaka Tingkir, pewaris tahta Kerajaan 
                                                           

1 Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid: Telaah atas Pemikiran al-Zarnuji dan KH. 
Hasyim Asy’ari (Yogyakarta: TERAS, 2007), 53-54.  

2 Hartono Margono, “KH. Hasyim Asy’ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal 
dan Kontemporer,” dalam  www.e Juornal.iainjambi.ac.id. (diakses 5 Februari 2018).  



45 
 

 
 

Islam Demak. Sedangkan Nyai Halimah merupakan putri Layyinah binti 

Shihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran 

Benawa bin Jaka Tingkir. Jadi muara dari nasab ayah serta ibu, bila ditarik ke 

atas tetap masih keturunan Jaka Tingkir.3 

KH. Hasyim Asy’ari wafat, pada malam 7 Ramadhan 1366 H. 4 

bertepatan pada tanggal 25 Juli 1947. Dengan meninggalkan sebuah 

peninggalan yang monumental yang  berupa pondok pesantren Tebuireng 

yang tertua dan terbesar untuk kawasan Jawa Timur dan yang telah 

mengilhami para alumninya untuk mengembangkannya di daerah lain 

walaupun dengan menggunakan nama yang lain bagi pesantren-pesantren 

yang mereka dirikan. Melihat sejarah yang ada, bahwa alumni Tebuireng yang 

tersebar di seluruh Indonesia, menjadi kiai dan guru-guru agama yang 

masyhur, dan ada diantara mereka yang memegang jabatan-jabatan penting 

dalam pemerintah Republik Indonesia, seperti menteri agama dan lain-lain.5 

 

2. Karya KH. Hasyim Asy’ari 

Para ulama dari kalangan tradisional, tidak banyak yang menulis 

buku, akan tetapi tidak demikian dengan KH. Hasyim Asy’ari, yang telah 

                                                           
3 Muhammad Hasyim Asy’ari dan  Ahmad Athoillah, Khazanah Khatulistiwa: Potret 

Kehidupan dan Pemikiran Kiai-Kiai Nusantara ( Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2009), 10.  
4 Aguk Irawan, Penakluk Bada: Novel Biografi KH. Hasyim Asy’ari (Depok: Global 

Media Utama, 2012), 6.  
5 Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 1998), 94-95.  
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menyusun  tidak kurang dari sepuluh kitab sebagaimana disebutkan di bawah 

ini: 

a. Ada<b  ‘A<lim wa Al-Muta’allim, berisi uraian tentang pencarian ilmu, 

proses belajar mengajar yang berkaitan dengan akhlak murid dan guru, 

dan berbagai aspek yang melingkupinya. 

b. Ziya>dat Ta’liqa<t,berisi jawaban terhadap sya’ir Syeikh Abdullah Ibnu 

Yasib dari Pasuruan yang menghina NU. 

c. Al-Nu>r al-Mubi>n Fi > Mahabbah Sayyid al-Mursali>n Hassiyah ‘Ala Fathi, 

berisi tentang uraian arti cinta kepada rasul dan hal-hal yang berkaitan 

denganya, seperti cara mengikuti rasul maupun cara menghidupkan 

sunnanya. 

d. Risa>lat al-Jama>’ah, berisi tentang uraian keadaan orang mati dan tanda-

tanda kiamat dan penjelasannya tentang sunah dan bid’ah. 

e. Al-Tibya>n Fi al-Nahyi ‘An Muqatati al-Arkam Wa al-Qarib Wa al-Ikwan, 

berisi penjelasan tentang pentingnya menyambung persaudaraan dan 

bahaya putusnya persaudaraan. 6 

f. Al-Durar al-Muntaqirah Fi< Masail al-Tis’a ‘Asyra, berisi tentang uraian 

masalah tarekat, wilayah dan hal-hal yang berrelasi dengan masalah pokok 

para pengikut tarekat. 

                                                           
6  Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 63-64. 
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g. Al-Qalaid Fi< Bayani Ma< Yuhibu Min al-‘Aqa’id, berisi tentang uraian 

kewajiban yang harus dikerjakan dalam akidah. 

h. Al-Risalat al-Tauhidiyah, berisi tentang ahli sunah wal-jama’ah.7 

i. Al-Tanbihat al-Wajibat liman Yahna al-Maulida al-Munkarat 

j. Hasyiyah ‘ala Fath al-Rahman bi Syarth Risalat al-Wali Ruslan li Syaikh 

al-Islam Zakariya al-Anshari.8 

 

3. Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Tentang Pendidikan 

Hasyim kecil hidup dalam suasana keagamaan dan bimbingan agama 

lebih banyak diberikan oleh sang ayah. Kondisi ini mulai berubah saat 

menginjak usia 14 tahun.9 Pada usia itu, beliau mulai berpetualang mencari 

ilmu. Berpindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Tercatat beliau 

pernah mondok di Pesantren Wonokoyo, Probolinggo, Pesantren Langitan 

Tuban, Pesantren Trenggilis, Semarang, Pesantren Kademangan, Bangkalan, 

Pesantren Siwalan, panji, Sidoarjo. Di Pesantren-pesantren inilah ia 

menghabiskan dahaganya akan ilmu agama. 

Kemampuan beliau di Pesantren yang terakhir,  dalam hal keagamaan 

berada di atas rata-rata santri lainnya, dan, pada puncaknya, Kyai Hasyim 

dijodohkan dengan putri Kyai Ya’qub (Kiai Beliau di Pesantren Sidoarjo) 

                                                           
7 Ibid. 
8 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis 

(Jakarta: Ciputat Pres, 2002), 154.  
9 Dalam buku lain usia beliau 15 Tahun mulai berkelana ke berbagai pesantren. Lihat, 

Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid: Telaah atas Pemikiran al-Zarnuji dan KH. Hasyim 
Asy’ari (Yogyakarta: TERAS , 2007), 54.   
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yang bernama Chadijah.  Kejadian ini terjadi pada Tahun 1892 M. atau 1303 

H., tepat pada usia beliau yang ke-21. 10  

Jasa KH. Hasyim Asy’ari selain mengembangkan ilmu pimpinan di 

Pesantren Tebuireng juga ikut serta mendirikan Nahdatul Ulama, bahkan ia 

merupakan Syeikhul Akbar dalam perkumpulan Ulama terbesar di Indonesia. 

Selain itu, KH. Hasyim Asy’ari duduk dalam gerakan pemuda dan kelaskaran 

seperti GPII, Muslimat, Hizbullah, Sabilillah, Barisan Mujahidin, serta 

menjadi pemrasaran dan penasehat.11  

Selain mumpuni dalam bidang agama, Hadratussyekh KH. M. 

Hasyim Asy’ari juga ahli dalam mengatur kurikulum pesantren, mengatur 

strategi pengajaran, menulis kitab, dan memutuskan persoalan-persoalan 

aktual kemasyarakatan.12   

Usai ngudi kaweruh (belajar) di pusat peradaban Islam, Mekkah al-

Mukarromah, Kiai Hasyim mengajar di Pesantren Keras (milik ayahnya) dan 

pesantren Gedang (milik kakeknya). Beberapa bulan kemudian mendirikan 

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

                                                           
10 Hasyim Asy’ari dan  Ahmad Athoillah, Khazanah Khatulistiwa, 11. 
11 Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 94. 
12 Pada tahun 1918, ketika masyarakat sedang gandrung informasi tentang koperasi 

sebagai bentuk kerja sama ekonomi, Mbah Hasyim tidak berdiam diri. Ia aktif bermualah serta mencari 
solusi alternatif pada kitab-kitab Islam klasik. Mbah Hasim juga membentuk badan semacam koperasi 
yang bernama Syirkat al-Inan li Murabathati Ahli al-Tujjar yang terkenal dengan nama Nahdlatul 
Tujjar (kebangkitan kaum saudagar), salah satu cikal bakal NU. Lihat, Rijal Mumazziq Zionis, Cermin 
Bening Dari Pesantren: Potret Keteladanan Para Kyai (Surabaya: Khalista, 2009), 33. 
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kurang berhasil dan akhirnya pindah ke Tebuireng pada tanggal 26 Rabiul 

Awal 1320 H, atau 6 Februari 1906 M. 13  

Di tempat itulah KH. Hasyim Asy’ari mencurahkan pikirannya 

sehingga ke ‘alimannya, terutama di bidang hadits, pesantren ini berkembang 

begitu cepat dan terkenal dengan pesantren Hadits. KH. Hasyim Asy’ari 

dalam mengelola Tebuireng membawa perubahan baru. Beberapa perubahan 

dan pembaharuan yang dilakukan pada masa kepemimpinan KH. Hasyim 

Asy’ari antara lain mengenalkan sistem madrasah. Sebelumnya sejak tahun 

1899 M, Tebuireng menggunakan sistem pengajian sorogan dan Bandongan. 

Akan tetapi sejak tahun 1916 M, mulai dikenalkan sistem Madrasah, dan tiga 

tahun kemudian yakni pada tahun 1919 M, mulai dimasukkan mata pelajaran 

umum, di mana langkah ini merupakan hasil dari rumusan KH. Maksum, 

menantu KH. Hasyim Asy’ari.14  

Di tengah-tengah upaya pembaharuan oleh kaum modernis dan 

situasi politik saat itu, para ulama pesantren dengan tokoh sentralnya KH. 

Hasyim Asy’ari mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jama’ah dengan 

konsep dasar madzhab dan peneguhan terhadap tradisi salaf.  15 

Kondisi ini pula yang mendorong KH. Hasyim Asy’ari menulis kitab 

Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim sebagai upaya membendung modernisasi dan 

pembaharuan yang dilakukan oleh kaum modernist. Di samping itu model 

                                                           
13 Hasyim Asy’ari dan  Ahmad Athoillah, Khazanah Khatulistiwa, 12. 
14 Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 57. 
15 Ibid.,60. 
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pendidikan Barat yang diperkenalkan Belanda membawa pengaruh tersendiri 

terhadap warna-warni kehidupan pendidikan di tanah air. Inilah yang 

kemudian dikhawatirkan akan membawa pengaruh negatif di mana 

pendidikan barat akan menjauhkan dari orientasi keagamaan pada umumnya 

dan akhlak pada khususnya.16  

Adapun hasil karyanya ini, merujuk pada kitab-kitab yang di 

telaahnya dari berbagai ilmu yang langsung diterima dari para gurunya 

ditambah dengan berbagai pengalaman yang pernah dijalaninya. 17 

 

B. Deskripsi Singkat Kitab Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim 

Kitab Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim fi>ma> Yah}ta>j Ilah al-Muta’alim fi> 

Ahuwa>l Ta’allum wa ma> Yatawaqaf ‘alah al-Muallim fi> Maqa>ma>t Ta’limih 

merupakan salah satu karya monumental K.H. Hasyim Asy’ari yang berbicara 

tentang pendidikan yang dicetak pertama kali pada tahun 1415 H. Sebagaimana 

umumnya kitab kuning, pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih 

ditekankan pada masalah pendidikan etika. Meski pendidikan tidak menafikan 

beberapa aspek pendidikan lainnya.18  

                                                           
16 Ibid.,60.  
17 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 

337.  
18 Ibid.  
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Keahliannya dalam bidang hadits ikut pula mewarnai isi kitab tersebut. 

Sebagai bukti adalah dikemukakannya beberapa hadits sebagai dasar dari 

penjelasannya, di samping beberapa ayat al-Qur’an dan pendapat para ulama.19 

 Uraian tersebut, yang terdapat dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa al-

Muta’allim nampaknya, apa yang menjadi karakteristik pemikiran pendidikan 

KH. Hasyim Asy’ari, dapat dikategorikan dalam corak pemikiran yang mengarah 

pada tataran ranah praktis, dan juga tetap berpegang teguh pada sandaran dalil 

Al-Qur’an dan hadits. Kecenderungan lain yang dapat dipahami dari pemikiran 

beliau adalah mengetengahkan nilai-nilai etika yang bernafaskan sufistik. 

Kecenderungan ini dapat terbaca melalui gagasan-gagasannya, misalnya 

keutamaan menuntut ilmu dan tentang keutamaan ilmu. Menurut KH. Hasyim 

Asy’ari, ilmu dapat diraih, hanya jika orang yang mencari ilmu itu suci dan 

bersih dari segala sifat-sifat jahat dan aspek keduniaan.20 

Kemudian ia memulai tulisannya dengan sebuah pendahuluan yang 

menjadi pengantar bagi pembahasan selanjutnya. Kitab tersebut terdiri dari 

delapan bab, yaitu: Keutamaan ilmu dan ilmuwan serta keutamaan belajar 

mengajar; etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar; etika seorang 

murid terhadap guru; etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus 

dipedomani bersama guru; etika yang harus dipedomani seorang guru; etika guru 

ketika akan mengajar; etika guru terhadap murid-muridnya; dan etika terhadap 

                                                           
19 Ibid.  
20 Ibid. 
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buku, alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitannya 

dengannya. 21 Secara global dari delapan bab tersebut dapat dikelompokkan 

dalam empat persoalan pokok  yaitu: tentang keutamaan pendidikan, pendidikan 

akhlak bagi santri, akhlak bagi ustadz dan akhlak kepada kitab. 

Pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada empat pokok 

pembahasan di atas yaitu: tentang keutamaan pendidikan, pendidikan akhlak 

bagi santri, akhlak bagi ustadz dan akhlak kepada kitab.  

 

C. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim” 

Karya KH. Hasyim Asy’ari 

Nilai pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim 

sudah tampak pada permulaan muqaddimahnya, dalam kitab ini KH. Hasyim 

Asy’ari memulai karyanya dengan terlebih dahulu memanjatkan pujian kepada 

Allah Swt. Sang Maha Mulia budi pekerti-Nya, kemudian KH. Hasyim Asy’ari 

membaca shalawat kepada Rasulullah Saw. yang diutus untuk menyempurnakan 

budi pekerti yang mulia beserta segenap keluarga dan sahabat beliau Saw. Hal ini 

menunjukkan kecintaan KH. Hasyim Asy’ari kepada Allah dan rasul yang 

terimplementasikan pada awal  muqaddimah kitab.22   

                                                           
21 Ibid.  
22 KH. Hasyim Asy’ari, Ada<b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim (Jombang: Maktabah al-Turats 

al-Islami, 1415 H), 9. 
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Disebutkan dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim terdapat 

beberapa akhlak yang patut dijadikan pedoman bagi manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. 

1. Keutamaan Belajar Mengajar 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan 

berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Secara 

etimologis, terdapat beberapa pengertian belajar yang diungkapkan oleh para 

ahli pendidikan. 23 

Menurut Moh. Surya yang dikutip Heri Gunawan belajar adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan 

perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu 

sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya.24  

Menurut Crow & Crow yang dikutip oleh Heri Gunawan bahwa 

belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap 

baru. Sedangkan pendapat Hilgrad belajar adalah proses dimana suatu 

perilaku muncul atau berubah karena adanya respons terhadap suatu situasi. 

25Dalam konteks belajar secara umum, Qardhawi telah mengutip hadits 

riwayat Ibnu ‘Ashim dan Thabrani menyatakan. “Wahai sekalian manusia, 

belajar lah! Karena ilmu pengetahuan hanya didapat melalui belajar”.  

                                                           
23 Heri Gunawan, Pendidikan Islam: Kajian Tioritis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 111.  
24 Ibid., 112.  
25 Ibid. 
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Dalam perspektif Islam, belajar merupakan kewajiban bagi setiap 

individu Muslim-Muslimat dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan 

sehingga derajat yang meningkat. Allah berfirman dalam QS. Al-

Mujadalah:11.26 

                    

                   

                

 
Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapang lah dalam majelis", Maka lapangkan lah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 

 

Selanjutnya dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim dinyatakan 

bahwa “sesungguhnya mengajarkan ilmu adalah perkara yang paling penting 

menurut agama dan derajat orang mukmin yang paling tinggi”.27 Dengan 

demikian, mengajar dan mendidik adalah profesi yang paling mulia, karena 

secara naluri orang yang berilmu akan dimuliakan dan dihormati oleh orang.  

                                                           
26 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), 55. 
27 Nik Haryanti, “Implementasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Tentang Etika 

Pendidikan,” Epistem, 2 (November, 2013), 394.  
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Pada hakikatnya tugas pendidik yang utama adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati 

manusia untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah Swt.  

Di samping itu, Allah Swt. melalui Rasul-Nya menganjurkan orang 

Islam belajar hingga ke Negeri China dan memerintahkan supaya menuntut 

ilmu dari buaian hingga ke liang lahat, hal ini menunjukkan bahwa Islam 

memandang penting.28 Melihat pernyataan di atas dapat diartikan bahwa 

belajar itu tiada batas waktu atau dilaksanakan seumur hidup. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga29 untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif dan psychomotor.30    

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan 

berlangsungnya proses belajar. Adapun proses pembelajaran mengharuskan 

adanya interaksi diantara keduanya, yakni pendidik (teacher/murabbi) yang 

                                                           
28 Ibid.  
29 Dalam pemahaman lain, belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

melibatkan dua unsur, yaitu jiwa dan raga. Gerak raga yang ditunjukkan harus sejalan dengan proses 
jiwa untuk mendapatkan perubahan. Lihat, Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar ( Jakarta: 
Rineka Cipta, 2008), 13.  

30 Ibid.  
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bertindak sebagai pengajar, dan peserta didik (student/murid) yang bertindak 

sebagai orang yang belajar.31  

2. Karakter Pelajar Terhadap Diri Sendiri 

Anak didik secara umum dapat diartikan sebagai anak yang sedang 

tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologis, untuk 

mencapai tujuan pendidikanya melalui lembaga pendidikan.32 Dalam kitab 

Ada<b ‘A<lim wa al-Muta’allim telah dijelaskan tentang upaya-upaya yang 

harus dilakukan oleh seorang pelajar. 

a. Membersihkan Hati dari Akhlak Tercela 

Pelajar hendaknya menyucikan hatinya dari segala kepalsuan, 

noda hati, dengki, iri hati, aqidah yang buruk dan akhlak tercela, agar 

mudah menerima ilmu, menghafal, menyingkap makna-maknanya yang 

terdalam dan memahami makna-maknanya yang samar.33 

Kemudian pelajar harus selalu menjaga pikiran, telinga, dan 

matanya agar tetap terbuka untuk memperoleh pelajaran dari setiap 

fenomena dunia yang bagus ataupun yang jelek. Dia harus tetap 

memandang tujuan akhir ilmu pengetahuan dan bukan kebutuhan sesaat.34  

  

                                                           
31 Gunawan, Pendidikan Islam: Kajian Tioritis dan Pemikiran Tokoh, 117. 
32 Ibid., 208.  
33 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren Adabul ‘Alim wal Muta’allim , 

ter. KH. Hasyim Asy’ari (Tanggerang: Tira Semart, 2017), 24. 
34 Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Gozali: Gagasan Konsep Teori dan Filsafat 

Ghazali Mengenal Pendidikan, Pengetahun dan Belajar. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 109. 
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b. Membagusi Niat 

Pelajar hendaknya membagusi niat dalam mencari ilmu, yaitu 

bertujuan semata-mata mencari ridha Allah, mengamalkan ilmu, 

menghidupkan syari’at, menerangkan hati, menghias nurani dan 

muroqobah (mendekat) kepada Allah Swt, tidak bertujuan duniawi, baik 

berupa kepemimpinan, jabatan, harta benda, keunggulan atas teman-

temanya, penghormatan masyarakat dan tujuan sejenisnya.35 Terutama 

bagi penuntut ilmu niat adalah hal yang wajib sewaktu belajar, sebab niat 

itu merupakan pokok dalam segala perbuatan. 36 

c. Memaksimalkan Waktu untuk Belajar 

Pelajar hendaknya bergegas menuntut ilmu di usia muda dan 

mayoritas hidupnya. Pelajar jangan sampai tergoda dengan sikap 

menunda-nunda dan berkhayal saja, karena setiap waktu yang telah 

berlalu tidak bisa diganti lagi. 

d. Bersikap Qana’ah dalam Sandang Pangan dan Papan 

Pelajar hendaknya bersikap qana’ah (menerima apa adanya) 

terhadap makanan maupun pakaian yang dimiliki. Berbekal sikap sabar 

atas kondisi ekonomi yang pas-pasan, maka pelajar dapat meraih 

                                                           
35 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 24. 
36 Berdasarkan sabda Nabi Saw انما االعمال بالنیات  “Sesungguhnya amal perbuatan itu 

tergantung niatnya”. Lihat, Aliy As’ad, Ta’limul Muta’allim: Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu 
Pengetahuan, Terj. (Yogyakarta: Menara Kudus, 2007), 17.  
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keluasan ilmu.37 Kebanyakan ahli tafsir mengatakan,”kehidupan yang 

baik di dunia adalah qana’ah” (menerima atau merasa puas).  

Allah berfirman dalam QS. An-N{{ahl: 97 

                          

                 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan 
kami berikan kepadanya kehidupan yang baik”. QS. An-N{ahl: 97 .38 

 

e. Manajemen Waktu dan Tempat Belajar 

Pelajar hendaknya mengatur waktunya di siang hari maupun 

malam hari, serta memanfaatkan usia hidupnya sebaik mungkin. Adapun 

tempat yang baik untuk menghafal adalah kamar dan setiap tempat yang 

jauh dari hal-hal yang melalaikan.  

f. Menyedikitkan Makan dan Minum 

Pelajar hendaknya menyedikitkan makan dan minum, karena 

kekenyangan menghalangi ibadah dan memberatkan badan. 

َعاِم اَِو الشََّرابِ فَاِنَّ الدَّاَء اَْكثَُرَما # یَُكْوُن ِمَن الطَّ   

 “Sesungguhnya mayoritas penyakit yang engkau lihat itu, berasal dari 
makanan dan minuman”. 39 
 

                                                           
37 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 24-25.  
38Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi An Naisaburi, Risalah Qusyairiyah: 

Sumber Kajian Ilmu Tasawuf, terj. Umar Faruq (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 220. 
39 KH. Hasyim Asy’ari, Ada<b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim, 26.   
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Nabi Muhammad Saw bersabda: 

الَُكْوُل َوَعِن النبيِّ صلى هللا علیھ وسلم اَنَّھُ قَاَل " ثَالَ ثَةٌ یُْبِغُضھُُم هللاُ ِمْن َغْیِر ُجْرٍم, ا

ُر"َواْلبَِخْیُل َواْلُمتََكبِّ   

 “Tiga orang dimurkai Allah bukan karena berdosa, namun karena 

pelahap makan, orang kikir dan orang sombong”. 40 

 
g. Bersikap Wira’i Menjaga Diri dari Syubhat dan haram 

Pelajar hendaknya memaksa dirinya untuk bersikap wira’i dan 

berhati-hati dalam segala tingkah lakunya. Pelajar harus meneliti betul 

terhadap kehalalan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan 

segala kebutuhan yang lainya.41 

h. Menghindari Makan dan  Aktivitas Penyebab Lupa 

Pelajar sebaiknya menyedikitkan konsumsi makanan yang 

termasuk penyebab kebodohan dan melemahkan panca indera. Seperti 

buah apel yang masam, buncis dan cuka. Begitu juga makanan yang 

menyebabkan banyak lendir memperlemahkan fungsi otak dan 

memperberat badan, seperti banyak minum susu, ikan dan sejenisnya. 42 

 

 

                                                           
40 Aliy As’ad, Ta’limul Muta’allim, 71.  
41 Rasulullah Saw bersabda: “ Halal itu jelas dan antara keduanya terdapat hal-hal yang 

syubhat (samar), di mana banyak dari manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa memelihara dari 
syubhat maka ia telah membersihkan bagi kehormatannya dan agamanya. Dan barangsiapa jatuh di 
dalam syubhat maka ia jatuh di dalam haram seperti pengembala di sekitar tanah larangan maka 
hamper ia jatuh di dalamnya”. Lihat, Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin, terj. Moh. Zuhri, Jilid 3 
(Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1992), 329.    

42  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 26-27.  
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i. Manajemen Waktu Tidur, Istirahat dan Refreshing  

Pelajar hendaknya menyedikitkan tidur selama tidak berdampak 

buruk pada kondisi tubuh dan otaknya. Dalam sehari semalam pelajar 

maksimal tidur dalam waktu 8 jam.43  

Karnanya pelajar hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajar 

agar mendapat ilmu pengetahuan dengan hasil yang mendalam dan 

memuaskan.44 

j. Mengurangi Kadar Pergaulan yang tidak Bermanfaat 

Pelajar hendaknya meninggalkan pergaulan, karena 

sesungguhnya meninggalkan pergaulan termasuk perkara yang penting 

bagi pelajar, apalagi pergaulan dengan  lawan jenis.45 

 

3. Karakter Pelajar Terhadap Pendidikan 

a. Berusaha dan istikharah mencari pendidik yang tepat 

Pelajar hendaknya mendahulukan pertimbangan akal dan 

meminta pilihan (istikharah) kepada Allah Swt. Terkait pendidik yang 

akan menjadi tempat penimba ilmu.46 

 

                                                           
43 Ibid.  
44Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan Isalm, terj. 

Samsuddin Asyrofi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), 74.  
45 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 27-28 
46 Ibid., 30.  



61 
 

 
 

 

b. Mencari pendidik yang kenyang pengalaman ilmu dari para ahli 

Pelajar hendaknya bersungguh-sungguh mencari pendidik yang 

memiliki pemahaman lengkap (komprehensif) terhadap ilmu-ilmu 

syari’at, memiliki pendidik-pendidik yang terpercaya pada masanya. 

c. Patuh dan bertata krama terpuji kepada pendidik 

Pelajar hendaknya menampilkan tindakan prilaku yang sempurna 

dan disiplin moral di hadapan guru,47 serta mengikuti pendidik dalam 

urusan-urusanya, dan tidak keluar dari pendapat maupun peraturanya.  

d. Berpikir positif kepada pendidik walau bersikap kasar 

Pelajar harus percaya akan kualitas keilmuan gurunya dan tidak 

boleh meremehkanya, karena murid yang tidak yakin akan kualitas 

keilmuan gurunya, ia tidak akan beruntung,48 dan hendaklah seorang 

pelajar berpikir positif terhadap pendidik sekalipun menunjukan sikap 

kasar. Pada seyogianya pelajar memaknai sikap tersebut sebagai upaya 

pendidik untuk memperbaiki dirinya.  

e. Menunaikan hak-hak pendidik yang menjadi kewajiban pelajar  

Pelajar seharusnya mendo’akan pendidik ketika beliau masih 

hidup maupun sesudah wafat, memperhatikan anak-cucu, keluarga 

                                                           
47 Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-gozali, 111. 
48 Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 67.  
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maupun orang yang dikasihi pendidik dan rajin berziarah ke makam 

pendidik. 

f. Memulyakan pendidik dari segi pikiran, perkataan dan perbuatan 

Pelajar hendaknya memandang pendidik dengan penuh 

kemuliaan dan pengagungan serta berkeyakinan bahwa pendidik telah 

mencapai derajat yang sempurna. 49 

g. Memperhatikan tata-krama ketika hendak menemui pendidik 

Pelajar sebaiknya meminta izin terlebih dahulu sebelum 

memasuki ruangan pribadi pendidik. 

h. Memperhatikan tata-krama ketika satu ruangan dengan pendidik 

Pelajar hendaknya duduk di hadapan pendidik dengan penuh tata 

krama. Pelajar hendaknya menghadapkan diri secara penuh kepada 

pendidik, mendengarkan pendidik sambil memandangnya dan memahami 

perkataan pendidik. 50 Serta tidak bergurau di hadapanya.51 

i. Jika tidak setuju dengan pendidik, pelajar tetap bertata-krama 

                                                           
49 Sebagian mereka telah tampak tanda-tanda kebaikan akhlaknya yaitu yang banyak malu, 

sedikit menyakiti orang, banyak berbuat baik, benar lidahnya, sedikit berbicara dan banyak kerja, 
sedikit tergelincirnya, sedikit hal-hal yang tidak perlunya, berbuat kebaikan, banyak silaturrahimnya, 
lemah lembut, banyak sabaranya, banyak berterimakasihnya, rela kepada barang yang telah ada, dapat 
mengendalikan diri ketika marah, banyak kasih sayangnya, dapat menjaga diri dan murah hati kepada 
fakir dan miskin, tidak mengutuk orang lain, tidak suka memaki-maki, tidak suka mengadu domba, 
tidak mencari-cari orang, tidak tergesa-gesa dalam pekerjaan, tidak pendengki, kikir, tidak ahli hasud, 
manis muka, bagus lidah, cinta pada jalan Allah, benci karena Allah, rela karena Allah dan marah 
karena Allah. Lihat, Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumiddin, terj. Moh. Zuhri, et al., Jilid 5 (Semarang: 
CV. ASY SYIFA’, 1994), 167. 

50 Ibid., 30-35.  
51 H{a>fidh H{asan al-Mas’u>di>, Taysi>r al-Khalla>q, Terj. Ahamd Sunarto (Surabaya: Al-

Miftah, 2012), 19.    
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Pelajar hendaknya berbicara dengan baik kepada pendidik 

semaksimal mungkin. Pelajar tidak boleh berkata “mengapa demikian?”, 

“kami tidak setuju”, “siyapa yang menukil ini?”52 dan tidak mengajukan 

pertanyaan, kecuali jika diizinkan dan dipersilahkan oleh guru karena 

dialah orang yang mengetahui apa yang sebaiknya tidak dipahami 

murid.53 

j. Bertata-krama kepada pendidik dalam segala situasi dan kondisi 

Pelajar hendaknya tidak melawan guru baik secara lahir maupun 

batin dan tidak melawan kewibawaanya , kemudian menafikan kehendak 

dan keinginan sendiri, menghargai pemikirannya, merendahkan suara di 

hadapannya, menjaga batas kehormatannya, menjaga rahasia-rahasianya 

menunjukkan sikap senang dan semangat belajar kepadanya.54 

4. Karakter Pelajar Terhadap Pelajaran 

Pelajar hendaknya memulai dengan mempelajari ilmu (bidang 

studi) yang hukumnya fardhu’ain, yang akan dipaparkan di bawah ini: 

a. Ilmu Tauhid yang berkaitan dengan Dzat Allah Yang Maha Tinggi 

b. Ilmu Fikih. Pelajar cukup mempelajari tentang hal-hal yang dapat 

memperkuat ketaatannya, seperti Thaharah (bersuci), Salat dan Puasa dan 

yang lainnya. 

                                                           
52 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 37. 
53 Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Gazali, 111. 
54 Cecep Alba, Tasawuf dan Tarekat: Dimensi Esoteris Ajaran Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 179-180.  
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c. Ilmu Tasawuf. Pelajar cukup mempelajari tentang kondisi-kondisi jiwa. 

Lalu belajar al-Qur’an, hadits, akidah, dan tata bahasa 

Selanjutnya pelajar hendaknya menghindari perbedaan pendapat  

para tokoh kemudian mengoreksi materi pelajaran sebelum dihafalkan, 

memberi catatan tentang hal-hal yang dinilai penting, ikut serta di majelis 

ta’lim, tidak malu bertanya, tidak mendahului giliran orang lain, fokus pada 

satu bidang studi, bergaul dengan rekan-rekannya disertai akhlak terpuji.55 

5. Karakter Pendidik Terhadap Diri Sendiri 

Muraqabah adalah senantiasa menghadirkan pengawasan Dzat 

yang Maha Mengawasi dan kembalinya segala rasa gundah kepada-Nya atau 

suatu keadaan hati yang dihasilkan oleh pengenalan terhadap Allah 

(Ma’rifah).56 Karenanya hendaklah orang alim senantiasa merasa diawasi 

oleh Allah Swt. baik ketika sendirian, bersama orang lain dan dalam hal 

apapun. 

Khauf  adalah rasa sakit yang ada dalam hati karena terjadinya 

sesuatu yang tidak disenangi pada masa datang, yang menunjukkan hati 

seseorang terikat dengan Allah dan dia tidak melihat apa-apa yang dialami 

selain Allah.57 Bagi seorang guru hendaknya senantiasa menetapi sikap takut 

kepada Allah Swt. dalam seluruh gerakan, diam, perkataan dan perbuatannya. 

                                                           
55 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 44-56.  
56 Abdul Fattah Sayyid Ahmad, Tasawuf Antara Al-Ghazali & Ibnu Taimiyah, (Jakarta: 

KHALIFA, 2005), 138  
57 Ibid., 131.  
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Wira’i, dalam pengertian sufi adalah meninggalkan segala perkara 

yang terdapat keraguan antara halal dan haram (syubhat). Sesuai hadits Nabi 

“Barang siapa yang dirinya terbebas dari syubhat, maka sesungguhnya ia 

telah terbebas dari yang haram” (HR. Bukhari).58 

Khusyuk dan Tawadhu’ yang dimaksud Khusyuk  adalah mencari 

keselamatan diri untuk kebenaran (Allah), sedangkan yang dimaksud  

Tawadhu’ adalah menyerahkan diri (tunduk) untuk kebenaran dan 

meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.59 Berdasarkan hal di 

atas penting bagi seorang guru bersikap rendah hati, tidak sombong ataupun 

tunduk kepada Allah Swt.  

 Tawakkal merupakan kepercayaan dan penyerahan diri kepada 

takdir Allah dengan sepenuh jiwa dan raga setelah berusaha dengan sungguh-

sungguh.60 Kemudian seorang guru tidak menjadikan ilmu sebagai media 

mencari dunia atau menjadikan tangga untu meraih tujuan duniawi. 61dan 

hendaknya seorang guru melaksanakan tugas pengajarannya karena mencari 

redo Allah semata tanpa harus menunggu balasan uang atau pangkat.62 

                                                           
58 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 190.   
59  Al Qusyairi An Naisaburi, Risalah Qusyairiyah, 198. 
60 Tamami HAG, Psikologi Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 184. 
61 Ibid., 59-61.  
62 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, 66.  
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Zuhd adalah berpaling dari dunia ke akhirat atau berpaling dari 

selain Allah.63 Karenanya seorang guru hendaklah bersikap zuhud terhadap 

dunia dan menyedikitkan dunia semaksimal mungkin, yakni sekira tidak 

membahayakan diri sendiri dan keluarganya dengan diiringi sikap menerima 

apa adanya. 

Selanjutnya seorang guru tidak berprofesi yang hina menurut 

syariat maupun adat, menghindari perilaku yang dapat menimbulkan tuduhan 

buruk, melaksanakan syariat islam dan hukum-hukum zhahir, menegakkan 

sunah dan memadamkan bid’ah, bergaul dengan masyarakat disertai akhlak 

terpuji, menghilangkan akhlak tercela,64 disertai dengan semangat menambah 

ilmu dan amal. Sebagaimana telah diperjelas dalam gubahan sya’ir berikut: 

ْھِد ِمْن إْبِر النَّْحلِ   تُِرْ�ُدْوَن اِْدَرَك اْلَمَعالِى َرِخَصةُ # َوالَبُدَّ ُدْوَن الشَّ

“Engkau menghendaki keluhuran dengan harga murah, padahal madu 
harus diperoleh setelah disengat lebah”. 

 

تعالىِ  ا�ِ بِ  نْ عِ ستَ اْ وَ  ,كَ عُ فَ نْ لى ما یَ عَ  صْ رِ حْ اِ   

                                                           
63 Syekh Yahya Ibn Hamzah al-Yamani, Pelatihan Lengkap Tazkiyatun Nafs, terj. Maman 

Abdurrahman Assegaf (Jakarta: ZAMAN, 2012), 434.  
64 Al-Qur’an, 6:49; 11  

                                                   

                                                   

 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan 

kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. 
dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 
ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang 
tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Q.S. al-Hujurat:11. 
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“Semangatlah terhadap apa yang membawa manfaat bagimu, dan 
mohonlah pertolongan kepada Allah Swt”.65 

  

6. Karakter Pendidik Dalam Belajar-Mengajar 

Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi 

bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan 

rohaninya agar mencapai kedewasaanya, mampu melaksanakan tugasnya 

sebagai makhluk Allah Swt.66 

Secara umum pendidik ialah orang yang memiliki tanggung jawab 

untuk mendidik. Dalam perspektif pendidikan islam, pendidikan adalah 

orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik 

dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik baik 

potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran 

islam. 67 

Sementara itu, Undang-undang Sikdiknas juga menguraikan tentang 

pengertian pendidikan secara khusus. Pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

                                                           
65  KH. Hasyim Asy’ari, Ada<b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim, 67-68 

66 Abd. Aziz, Filsafat Pendidikan Islam: Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam 
(Yogyakarta: TERAS, 2009), 179.   

67 Helmawati, Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2014), 98.  
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widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususanya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.68 

Istilah lain yang lazim dipergunakan untuk pendidikan adalah guru. 

Guru adalah figur inspirator dan motivator murid dalam mengukir masa 

depanya. 69 

a. Karakteristik Pendidik 

Abdurrahman an-Nahlawy menyatakan bahwa sifat-sifat pendidik 

muslim adalah sebagai berikut: 

1) Pendidik hendaknya bersifat Rabbani terhadap tujuan, tingkah laku 

dan pola pikirnya. 

2) Ikhlas, yakni bermaksud mendapatkan keridaan Allah, mencapai dan 

menegakkan kebenaran. 

3) Sabar dalam mengajarkan berbagai ilmu kepada peserta didik. 

4) Jujur dalam menyampaikan apa yang diserukan. 

5) Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan bersedia mengkaji dan 

mengembangkannya. 

6) Mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara  bervariasi, 

menguasainya dengan baik, mampu menentukan dan memilih metode 

                                                           
68 Ibid., 98-99.  
69 Peran guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian, cita-cita, dan visi misi yang 

menjadi impian hidup anak didiknya di masa depan. Di balik kesuksesan murid, selalu ada guru yang 
memberikan inspirasi dan motivasi besar pada dirinya sebagai sumber stamina dan energy untuk selalu 
belajar dan bergerak mengejar ketertinggalan, menggapai kemajuan, menorehkan prestasi spektakuler 
dan prestisius  dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Lihat, Jamal Ma’mur Asmani, Tips 
Menjadi Guru Inspiratif, dan Inovativ (Jogjakarta:  DIVA Press, 2015), 17-18.   
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mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan situasi belajar-

mengajar. 

7) Mampu mengelola peserta didik, tegas dalam bertindak, dan 

meletakkan segala masalah secara proporsional. 

8) Mempelajari kehidupan spikis peserta didik selaras dengan masa 

perkembangannya. 

9) Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang 

mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola berpikir peserta didik, 

memahami problem kehidupan modern dan sebagaimana cara islam 

mengatasi dan menghadapinya. 

10) Bersikap adil di antara para peserta didik.70 

 

Dari berbagai karakter pendidik di atas penulis lebih memperkuat 

sesuai yang di tulis KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Ada<b al-‘A<lim Wa al-

Muta’allim yaitu ketika pendidik bermaksud menghadiri tempat belajar maka 

sebaiknya dia menyucikan diri dari hadats dan najis, membersihkan diri, 

memakai wewangian dan memakai pakaian yang pantas dalam pandangan 

masyarakat umum. Pendidik sebaiknya menghindari bersenda-gurau dan 

banyak tertawa, kemudian memulai pengajaranya dengan membaca ayat al-

Qur’an, melanjutkan pelajaran yang perlu dilanjutkan dan menghentikan  

                                                           
70  Aziz, Filsafat Pendidikan Islam, 188-189. 
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pelajaran yang perlu dihentikan serta berbicara dengan pelan-pelan dan 

jelas.71  

Pendidik hendaknya menjaga tempat belajar dari kegaduhan, 

bersikap kasih sayang, memperhatikan kemaslahatan para jama’ah, dan tidak 

mengajarkan suatu pelajaran yang bukan ahlinya.72 

 

7. Karakter Pendidik Terhadap Pelajar 

a. Membagusi Niat 

Sementara itu al-Imam Muhyidib Yahya bin Syarf al-Nawawi, 

menyatakan bahwa seorang guru ketika mengajar hendaknya berniat 

untuk memperoleh keridaan-Nya dan jangan menjadikannya sebagai 

perantara untuk mendapatkan kemewahan duniawi, melainkan untuk 

beribadah,73 menyebarkan ilmu, menghidupkan syari’at, menegakkan 

kebenaran dan meredam kebathilan. Sesungguhnya mengajar ilmu 

termasuk perkara keagamaan yang paling penting dan derajat kaum 

mukminin yang paling tinggi.  

Rasulullah Saw bersabda: 

“Sesungguhnya Allah Swt, para malaikat, penghuni langit dan 
bumi, bahkan semut di lubangnya memberi rahmat yang agung, 
memintakan ampunan dan mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan 
kepada manusia”74 

                                                           
71  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 78-86. 
72 Ibid. 
73 Basuki & Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Yogyakarta: STAIN Po 

PRESS, 2007), 98.  
74  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 90. 



71 
 

 
 

 
 
 
 
 

b. Membantu Pelajar  

Pendidik hendaknya meluruskan niat pelajar, memotivasi pelajar 

agar menggemari ilmu dan gemar menuntut ilmu dan menanamkan 

akhlak terpuji pada diri pelajar.75 Kemudian guru membantu siswa mau 

dan mampu untuk mencari, mengolah dan memakai informasi.76 

Selanjutnya pendidik hendaknya menyampaikan pelajaran 

dengan bahasa yang mudah dimengerti, memahami kondisi psikologis, 

dan tingkat kemampuan muridnya dalam berbahasa.77  

Memiliki sikap kebapakan atau keibuan yang mana  seorang 

guru menyayangi muridnya sama dengan menyayangi anak-anaknya dan 

memikirkan mereka seperti memikirkan anak-anaknya.78 

Bersikap bijaksana dan adil kepada semua murid,79 dalam artian 

tidak membeda-bedakan antara murid yang satu dengan murid yang lain. 

Disertai dengan sebutan panggilan yang baik dan pujian yang bagus. 

Menjaga keharmonisan antara pendidik dan pelajar melalui 

menebar salam, tutur kata yang baik dalam pembicaraan, saling kasih 

                                                           
75  Ibid., 91. 
76 Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, 107. 
77 Heri Gunawan, Pendidikan Islam, 184.  
78 Athiyah Al-abrasyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, 68. 
79 Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan, 108.  
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mengasihi, saling tolong-menolong pada kebaikan, ketakwaan dan apa 

yang sedang mereka hadapi  disertai dengan sikap tawadhu’. 

Pendidik hendaknya bersikap rendah hati dan bertutur kata halus 

kepada pelajar. Allah Swt berfirman kepada Nabi Muhammad Saw. 

                

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti 
mu, yaitu orang-orang yang beriman. (Q.S. al-Syu’ara:215).80 

 

8. Karakter Terkait Buku Pelajaran (kitab) 

a. Memiliki Buku Pelajaran 

Pelajar sebaiknya berusaha keras untuk memperoleh buku-buku 

pelajaran yang dibutuhkan dengan semaksimal mungkin. Pelajar 

hendaknya tidak menjadikan perolehan dan banyaknya buku-buku hanya 

untuk tontonan melainkan untuk dibaca dan dipahami. Sungguh indah 

sya’ir sebagian ulama’ berikut: 

“Jika engkau tidak hafal dan paham, tupukan kitab-kitab mu tiada guna 
Apakah engkau berkomentar dengan kebodohan di majlis, sedangkan 
ilmumu tertinggal di rumah”.  
 

b. Meminjamkan Buku Pelajaran  

Disunnahkan untuk meminjamkan buku pelajaran kepada pelajar 

lain asalkan tidak saling merugikan. Hendaknya peminjam berterimakasih 

                                                           
80 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 103. 
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kepada yang meminjami, kemudian orang yang meminja tidak boleh 

memperindah dan mengotori buku pinjamanya. 81 

c. Merawat Buku Pelajaran 

Salah satu wujud penghormatan terhadap ilmu adalah 

memuliakan kitab, karena dianjurkan bagi penuntut ilmu itu agar tidak 

mengambil kitab dalam keadaan suci.  Di antara penghormatan wajib 

kepada kitab adalah jangan menjulurkan kaki ke arah kitab, hendaklah 

meletakkan kitab tafsir di atas kitab yang lain dengan niat memuliakan, 

dan tidak meletakkan perkara apapun di atasnya. 82  

Meneliti isi buku pelajaran dan menyalin buku pelajaran. Ketika 

pelajar menyalin isi buku-buku pelajaran syaria’at Islam, maka sebaiknya 

dia dalam keadaan suci, menghadap kiblat, suci badan, pakaian, dan 

memakai wangi-wangian serta mengawali dengan bacaan Basmalah, 

hamdalah dan Shalawat.83 

                                                           
81 Ibid., 106-107. 
82 Aliy As’ad, Ta’limul Muta’allim, 43-45 
83 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 109-110.  
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BAB IV 

RELEVANSINYA NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB 

ADA<B  ‘A<LIM WA AL-MUTA’ALLIM KARANGAN SYAIKH HASYIM 

ASY’ARI DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA DIGITAL 

 

A. Analisis Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ada<b  ‘A<lim wa Al- 

Muta’allim 

Pendidikan akhlak sebagaimana yang dirumuskan oleh Ibn Miskawaih 

dan dikutip oleh Abudin Nata, merupakan upaya ke arah terwujudnya sikap batin 

yang mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang 

bernilai baik dari seseorang.1 Sesuai dengan tujuan pendidikan akhlak  ialah 

hendak menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, serta 

berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Selain itu akhlak hendak menjadikan 

orang bertindak-tanduk yang baik terhadap manusia, terhadap sesama makhluk 

dan terhadap Tuhan.2  

Dalam literatur lain pendidikan akhlak merupakan permasalahan utama 

yang selalu menjadi tantangan manusia dalam sepanjang sejarah.3 Kaitannya 

dengan pendidikan akhlak, para pakar pendidikan Islam mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan dan pengajaran bukanlah sekedar mentransfer berbagai macam 

                                                           
1Ahmad Tafsir, Pendidikan Karakter Persepektif Islam, 11-14.  

2 Anwar Masy’ar,  Akhlak Al-Qur’an,  4. 
3 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak, 21. 
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ilmu pengetahuan ke dalam otak anak didik terhadap apa-apa yang belum mereka 

ketahui, akan tetapi lebih dari itu ada tujuan yang lebih utama yaitu mendidik 

akhlak mereka.4 

Melihat kemajuan zaman, rupanya pendidikan akhlak menjadi salah satu 

problem di masyarakat. Setiap hari, baik televisi maupun surat kabar 

menyuguhkan berbagai berita tentang meraknya tindakan amoral,5 mulai dari 

kasus narkoba, kasus korupsi, ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dikalangan 

remaja, pelajar bahkan mahasiswa, meraknya kekerasan, kerusuhan, tindakan 

anarkis, dan sebagainya, mengindikasikan adanya pergeseran ke arah 

ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa.6  

Setelah membaca, menelaah, memahami dan menganalisis kitab ada<b  

‘a<lim wa al-muta’allim karangan syaikh Hasyim Asy’ari, penulis menemukan 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab tersebut. Penulis lebih membahas pada 

pendidikan akhlak yang paling menonjol, dalam kitab tersebut seperti keutamaan 

pendidikan, akhlak seorang murid, seorang guru dan akhlak terhadap kitab.    

Mengawali konsep yang telah dipetakan di atas penulis akan 

memaparkan berbagai sub bab di bawah ini: 

Pertama keutamaan pendidikan. Sesuai yang dinyatakan dalam kitab 

Ihya’ Ulum ad-din dalam kutibanya Nik Haryanti  bahwa, seorang yang diberikan 

ilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya itu, dialah yang dinamakan orang 

                                                           
4 Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, 7. 
5 Ulayan Indah, Skripsi: Nilai-nilai Pendidikan Akhlak, 2.   
6 Kurniawan, Pendidikan Karakter, 9. 
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besar di bawah kolong langit ini. Ia bagai matahari yang menyinari orang lain, 

sedangkan ia sendiri pun bersinar, ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati 

oleh dirinya dan orang lain.7  

Dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim terdapat beberapa 

keterangan penting bahwa, orang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmunya, 

ia termasuk orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya dan mendapat 

kebahagiaan dunia akhirat.  

Seperti pernyataan Ibnu ‘Abbas Ra berkata: Derajat para ulama’ di atas 

kaum mukminin (yang bukan ulama) berselisih 700 derajat, di mana jarak antara 

derajat adalah sejauh perjalanan yang ditempuh selama 500 tahun.  

Allah Swt berfirman dalam Surat Ali ‘Imran: 18 

                                   

          

 
 

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia 
(yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. para malaikat dan orang-
orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan 
melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana. 

 
 

Begitu pula ketika dilaporkan kepada Nabi Saw tentang dua orang, yaitu 

ahli ibadah (tapi tidak berilmu) dan ahli ilmu. Rasulullah Saw Bersabda: 

                                                           
7 Nik Haryanti, “Implementasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari, 394.   
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ناُكمْ اْلَعا بِِد َكفَْضلِي على اَدْ  على ُل العا ِلمِ فَضْ   

Keutamaan orang berilmu terhadap ahli ibadah (yang tidak berilmu) 
seperti keutamaan ku terhadap manusia yang paling rendah di antara kalian. 

 
 

طُُرِق الَجنّةِ  یَْطلُُب فیھ ِعْلًما َسلََك هللاُ  بھ  طَِریقًا ِمن طَِریقًا َمْن َسلَكَ   
Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, niscaya 

Allah akan menjalankannya di salah satu jalan surga.8 
 
      
Penulis menyatakan, teks di atas menggambarkan tentang pentingnya 

mencari ilmu, orang yang berilmu lebih mulia dari pada ahli ibadah yang bodoh, 

seperti halnya  penghargaan Nabi Saw terhadap orang yang berilmu dengan 

orang yang paling rendah. Biasanya ahli ilmu, akan di tempatkan pada bagian 

depan, sedangkan orang awam berada di belakangnya. Secara umum yang 

terjadi di kalangan masyarakat sekitar, orang yang bisa memimpin do’a ia akan 

diberikan uang saku, sedangkan orang awam hanya sekedar diberi makan. 

Demikianlah perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak 

berilmu. 

Perlu diketahui, bahwa orang yang mencintai ilmu dan ulama’ tidak 

akan dicatat kesalahan-kesalahannya sepanjang hidup. Al-Qadhi Husain pada 

awal Ta’liqat-nya menukil riwayat bahwa Nabi Saw bersabda: 

َخِطْیأتُھُ  اَیَّاَم  َحیَاتِھِ َء  لَْم تُْكتَْب َعلَْیِھ  اَواْلُعلَمَ   َمْن اََحبَّ اْلِعْلمَ    
 

 Barang siapa mencintai ilmu dan ulama’, maka kesalahan-
kesalahannya tidak akan dicatat sepanjang hidupnya. 

 

                                                           
8 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 5-7.   
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Al-Qadhi Husain juga meriwayatkan Nabi Saw bersabda: 

  ُغفَِر لَھُ َعالٍِم فََكأَنََّما َصلَّى َخْلَف نَبِيِّ فََمْن َصلَّى َخْلَف نَبِيِّ فَقَدْ َمْن  َصلَّ�ى َخْلَف 

Barang siapa shalat (makmum) di belakang orang berilmu, maka 
seakan-akan dia shalat (makmun) di belakang nabi, dan barang siapa shalat di 
belakang nabi, maka sungguh dia telah diampuni. 

  
 
Dalam pernyataan Ibnu al-Zubair, “Sesungguhnya Abu Bakar Ra mengirim surat 
kepada ku ketika aku berada di irak. (isi surat itu adalah) wahai buah hatiku, tetaplah 
ilmu. Sesungguhnya jika engkau fakir, maka ilmu menjadi harta bagimu dan jika 
engkau kaya, ilmu menjadi penghias bagimu. 
 
Bersama ilmu, berjalanlah ke mana pun ilmu berjalan, dengan ilmu singkap lah 
pemahaman setiap orang. Dalam ilmu, ada penjernih hati dari kebutuhan, dan 
menolong agama yang bersifat wajib. Bergaulah dengan perawi ilmu dan akrabi orang 
pilihan, menemaninya itu hiasan, mempergaulinya itu keuntungan. Jangan 
mengalihkan pandangan dari mereka, mereka itu bintang-bintang petunjuk, jika ada 
satu bintang yang tersamar, maka ada bintang lain yang tampak. Demi Allah, 
seandainya tidak ada ilmu, niscaya petunjuk tidak akan jelas dan perkara yang samar 
tidak akan terlihat tanda-tandanya.9 
 
 

Sangat jelas pernyataan di atas bahwa, ilmu itu merupakan petunjuk 

jalan kebenaran, cahaya kegelapan dan harta dunia akhirat, namun orang yang 

berilmu tidak cukup dengan keilmuan yang dimiliki melainkan mencintai para 

ulama’, tidak ada kerugian bagi orang yang dekat dengannya, dan bergaul 

dengannya merupakan perhiasan dalam hidupnya. 

Kedua nilai-nilai akhlak peserta didik, berkaitan dengan akhlak peserta 

didik, KH. Hasyim Asy’ari memaparkan berbagai akhlak yang harus diterapkan 

oleh peserta didik, namun penulis lebih memfokuskan terhadap nilai-nilai akhlak 

terhadap dirinya sendiri dan terhadap guru. 

                                                           
9 Ibid., 12-16. 
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Adapun nilai-nilai akhlak peserta didik terhadap dirinya sendiri akan 

disampaikan  sebagaimana berikut:  

Sebelum mengawali proses mencari ilmu, seorang pelajar hendaknya 

membersihkan hati terlebih dahulu. Pelajar hendaknya menyucikan hatinya dari 

segala kepalsuan, noda hati, dengki, iri hati, aqidah yang buruk dan akhlak 

tercela, agar mudah menerima ilmu, menghafal, menyingkap makna-maknanya 

yang terdalam dan memahami makna-maknanya yang samar.10 Pelajar harus 

tetap memandang tujuan akhir ilmu pengetahuan dan bukan kebutuhan sesaat.11  

Dengan kutipan di atas penulis sependapat dengan pernyataan tersebut, 

bahwa seorang pelajar hendaknya membersihkan hati terlebih dahulu, dalam 

artian, hendak lah  ia menghindari dari berbagai macam kotoran dan penyakit 

hati seperti kebohongan, prasangka buruk, dengki dan akhlak tercela yang 

lainnya. Bagi seorang pelajar usahlah memandang ke kanan dan memandang ke 

kiri, namun tetaplah memandang ke depan sesuai tujuan yang diharapkan.  

Kemudian membagusi niat terutama bagi penuntut ilmu, niat adalah hal 

yang wajib sewaktu belajar, sebab niat itu merupakan pokok dalam segala 

perbuatan. Berdasarkan sabda Nabi Saw:    

   انما االعمال بالنیات 
“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya”.12 
 
 

                                                           
10 Ibid., 24. 
11 Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Gozali, 104. 
12 Aliy As’ad, Ta’limul Muta’allim, 17.  
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Penulis menyatakan, niat termasuk fondasi utama bagi pelajar, karena 

salah satu robohnya keberhasilan adalah karena salahnya niat dan kunci utama 

keberhasilan adalah karena bagus niatnya. Dalam upaya mencari ilmu 

pengetahuan, tidak sepantasnya seorang pelajar menanamkan motivasi demi 

mencari kesenangan duniawi, seperti hal nya mengutamakan pangkat dan 

kekayaan, melainkan hanya mencari ridha Allah Swt. 

Selanjutnya pelajar hendaknya memaksimalkan waktu untuk belajar  

dan bergegas menuntut ilmu di usia muda dan mayoritas hidupnya. Pelajar 

jangan sampai tergoda dengan sikap menunda-nunda dan berkhayal saja, karena 

setiap waktu yang telah berlalu tidak bisa diganti lagi.13 Kemudian sikap yang 

harus ada pada seorang pelajar adalah sikap qana<’ah. Kebanyakan ahli tafsir 

mengatakan, ”kehidupan yang baik di dunia adalah qana<’ah.” (menerima atau 

merasa puas).14  

Kemudian menyedikitkan makan dan minum, dalam kitab ini dijelaskan 

berkaitan dengan manfaat sedikitnya makan dan minum dan membatasi 

pergaulan yang berlebihan. 

Manfaat dari sedikit makan dan minum adalah keselamatan hati dari sikap sewenang-
wenang dan sombong. Tidak seorang pun dari para waliyullah, imam maupun ulama 
pilihan yang mempunyai sifat atau disifati banyak makan, dan tiada pujian bagi orang 
yang banyak makan. Sesungguhnya banyak makan hanya terpuji bagi binatang yang 
tak berakal dan disiapkan untuk bekerja.15   
 
Sesungguhnya meninggalkan pergaulan termasuk perkara yang penting bagi pelajar, 
apalagi pergaulan dengan lawan jenis, terutama jika pergaulan tersebut lebih banyak 

                                                           
13  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 24.  
14 Abul Qasim, Risalah Qusyairiyah, 220.  
15 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 26.  
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permainannya dan sedikit kegiatan berpikirnya. Sesungguhnya pergaulan adalah 
menyia-nyiakan usia tanpa ada manfaatnya serta dapat menghilangkan keberagaman 
seseorang apabila bergaul dengan orang yang lebih rendah kualitas keberagamaan 
nya.16 
 
 

Setelah penulis pahami dari kutipan isi kitab dan teori di atas, serta 

nasihat para guru waktu di Pondok Pesantren, penulis setuju akan pernyataan itu,  

bahwa tidak ada keberhasilan bagi seluruh pelajar tanpa memperhatikan nasihat-

nasihat di atas. Seperti hal nya menyia-nyiakan waktu, boros, royal, banyak 

makan dan bergaul dengan orang-orang yang rendah kualitas keagamaanya.  

Sedangkan nilai-nilai akhlak peserta didik terhadap pendidik sebagai 

berikut:  

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa, pelajar harus mempertimbangkan dan 

beristikharah dalam memilih pendidik yang tepat terutama dari kualitas 

keagamaannya, akhlaknya dan keilmuannya. 

Pelajar hendaknya mendahulukan pertimbangan akal dan meminta pilihan (istikha<rah) 
kepada Allah Swt terkait pendidik yang akan menjadi tempat menimba ilmu, meraih 
akhlak terpuji dan karakter dari pendidik tersebut. Jika memungkinkan, pendidik yang 
dipilih adalah orang terjamin keahliannya, terbukti kasih-sayangnya, terlihat harga 
dirinya, tersosor penjagaan dirinya serta pengajarannya bagus dan mudah dipahami.17 

 

Kutipan di atas menyatakan, ketika seorang pelajar hendak memasuki 

lembaga pendidikan, hendaknya mempertimbangkan keilmuan, keagamaan dan 

akhlaknya pendidik yang akan menjadi tempat menimba ilmu, namun jika 

melihat kenyataan yang ada, hal yang demikian tak dihiraukan lagi, karena lebih 

memandang kualitas perlengkapannya.  

                                                           
16  Ibid., 28. 
17 Ibid., 30.    
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Dalam bukunya Sya’roni dijelaskan, bahwa salah satu pra syarat 

keberhasilan belajar adalah murid harus percaya akan kualitas keilmuan guruya 

dan tidak boleh meremehkannya, karena murid yang tidak yakin akan kualitas 

keilmuan gurunya, ia tidak akan beruntung. 

 Dalam rangka menghormati guru, telah ditegaskan bahwa murid tidak 

diperkenankan memanggil gurunya dengan sebutan kamu atau dengan menyebut 

langsung namanya, akan tetapi harus dengan menggunakan sebutan tuanku atau 

guruku atau yang lainnya. Anjuran ini tidak hanya ketika berada di hadapannya, 

melainkan pula ketika sedang tiada. 18 

Menurut penulis teks di atas mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak, 

yang berbentuk ucapan yang baik dan sopan. Seseorang dikatakan berakhlak 

bukan hanya ucapan yang baik namun bersifat sementara, akan tetapi ucapan 

tersebut dilakukan secara sadar atas dorongan dari dalam diri. Terkadang akhlak 

juga berada pada aspek batin, seperti sikap batin, pikiran, dan juga perasaan. 

 Kebiasaan-kebiasaan berperilaku baik bisa disebut akhlak. Akhlaq tidak 

terlepas dari aqidah dan syariat karena akhlak merupakan pola tingkah laku yang 

mengakumulasi dari keyakinan dan ketaatan. Akhlak tercermin dalam perilaku, 

yang ditampilkan melalui kata-kata dan perbuatan, dilakukan secara sadar atas 

dorongan dari dalam diri.19   

                                                           
18 Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 67-68. 
19 Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam keluarga,  226. 
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Seperti hal nya murid tidak diperkenankan memasuki ruangan guru 

tanpa seizinnya. Apabila murid bersilaturahmi ke rumah gurunya, murid 

hendaknya mengetuk pintu tiga kali dan tidak lebih dari itu, serta memakai 

pakaian yang rapi, menghilangkan bau yang tidak enak terutama ketika dalam 

forum belajar mengajar. 20 

Cuplikan teks di atas telah memberikan bimbingan dalam proses belajar,  

hendaknya dilakukan secara baik, rapi, beretika dan disiplin. Masalah 

penampilan merupakan hal yang mendapat perhatian karena menyangkut 

keberhasilan pendidikan afektif-psikomotorik. 

Berkaitan dengan suasana belajar mengajar, dalam kitab Ada<b  ‘A<lim 

wa Al-Muta’allim telah dijelaskan secara gamblang, bahwa tidak 

memperbolehkan murid untuk menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu 

permasalahan kecuali dengan izin gurunya dan tidak diperbolehkan duduk di sisi 

kanan kirinya, atau di atas tempat salatnya maupun di atas duduknya. Kecuali 

atas perintah gurunya dan itu pun hendaknya dilakukan dengan penuh hati-hati 

dan penuh penghormatan. 

 Begitu juga, apabila guru sedang menjelaskan atau mengutarakan 

materi, murid tidak boleh memotong pembicaraannya dan tidak diperkenankan 

berbicara dengan orang lain ketika guru sedang berbicara.21  

                                                           
20  Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 68. 

21 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 39-42. 
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Penulis memahami dari pernyataan di atas, bahwasanya etika seoarang 

pelajar terhadap pendidik sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan. 

Berbagai materi yang berkaitan dengan etika, maupun akhlak di atas sama hal 

nya yang di sampaikan oleh ulama salaf, “saya lebih suka santri yang berakhlak 

dari pada santri yang berpotensi namun tidak berakhlak” Dalam pandangan 

ulama salaf, akhlak yang baik jadi patokan utama.   

Ketiga nilai-nilai akhlak pendidik. Untuk mencapai relasi guru dan 

murid secara lebih ideal, dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim ditekan kan 

juga, adanya akhlak bagi guru sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Diantara 

penekanan yang diberikan adalah bahwa guru hendaknya selalu mendekatkan diri 

kepada Allah Swt. dalam berbagai situasi dan kondisi.22  

Menurut penulis bahwa seorang guru itu harus mendekatkan diri kepada 

Allah kapan pun dan dimana pun karena sumber kekuatan dan sumber ilmu itu 

dari Allah maka jika seorang guru selalu mendekatkan diri kepada Allah dia akan 

diberi kemudahan dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik dan peserta 

didik pun akan mudah menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. 

Selanjutnya seorang pendidik hendaklah takut akan murkanya Allah 

dalam setiap gerak, perkataan maupun perbuatan. Kemudian seorang pendidik 

harus memiliki sifat tenang (sakinah), dan sifat “wara’” 

 Jadi, cuplikan teks di atas merupakan hal yang sangat penting 

diperhatikan, mengingat seorang ‘alim pada hakikatnya adalah orang yang 

                                                           
22 Nanik Setyowati, “Pemikiran K.H. Hasyim Konsep,  64.  
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dipercaya dan diberi amanat oleh Allah Swt. yang berupa ilmu pengetahuan dan 

hikmah. Maka, meninggalkannya adalah suatu pengkhianatan atas amanat yang 

dipercayakan kepadanya. Kemudian sikap tenang, dalam artian seorang pendidik 

tidak gegabah dalam segala hal, karena pendidik adalah suri teladan bagi peserta 

didik. 

Dalam jurnal kebudayaan dan keagamaan yang dikutip Nanik Setyowati 

dijelaskan juga, bahwa pendidik harus memiliki sikap ”wara’” berhati-hati 

dalam setiap perkataan dan perbuatan karena apapun yang keluar dari lisan 

seorang pendidik bisa jadi akan ditiru dan diamalkan oleh peserta didiknya maka 

tidak salah jika ada pepatah “guru kencing berdiri murid kencing berlari”.23  

Tawa<dh{u juga merupakan salah satu sikap yang harus ada pada seorang 

pendidik. Tawa<dh{u’ adalah menyerahkan diri (tunduk) untuk kebenaran dan 

meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.24 Kemudian seorang 

guru tidak menjadikan ilmu sebagai media mencari dunia atau menjadikan 

tangga untuk meraih tujuan duniawi.25dan hendaknya seorang guru 

melaksanakan tugas pengajarannya karena mencari rido Allah semata tanpa harus 

menunggu balasan uang atau pangkat.26 

 Sesuai dengan pernyataan Wahab bin Munabbih Ra yang telah 

dijelaskan dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim berkata: 

                                                           
23  Nanik Setyowati, “Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari”, 65. 
24  Al Qusyairi An Naisaburi, Risalah Qusyairiyah, 198. 
25 Ibid., 59-61.  
26 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, 66.  
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Ulama’ sebelum kita merasa cukup dengan ilmu, sehingga tidak membutuhkan harta 
orang lain, karena mereka mencintai ilmu. Namun para ahli saat ini menyerahkan 
ilmunya kepada ahli dunia, karena mencintai harta mereka. Akhirnya ahli dunia itu 
justru menjauh dari ilmu mereka, karena melihat rendahnya kedudukan ilmu di sisi 
para ahli ilmu tersebut. Pada akhirnya mereka menukar ilmu mereka dengan harta 
dunia.27 
 
 

Melihat teori dan kutipan isi kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim, 

penulis sependapat akan pernyataan tersebut. Adanya sifat Tawa<dh{u pada diri 

seorang pendidik, agar tidak adanya kesombongan dalam dirinya. Karena 

kesombongan hanya milik Allah. Lalu seorang pendidik dalam mengambil 

keputusan harus selalu berpedoman dengan hukum Allah, tidak boleh 

berdasarkan nafsunya atau ambisinya dan yang lebih penting lagi seorang 

pendidik harus memiliki pendirian yang kuat agar tidak tergoyahkan akan 

gemerlapnya dunia. 

Orang alim seharusnya bersikap zuhd terhadap dunia, dan 

menyedikitkan dunia semaksimal mungkin, yakni sekira tidak membahayakan 

diri sendiri dan keluarganya dengan diiringi sikap menerima apa adanya. 

Kemudian orang alim hendaknya tidak memilih profesi yang dinilai hina 

menurut syari’at maupun adat istiadat.28 Jadi, seorang pendidik hendaklah 

memiliki sifat zuhd agar tidak terpedaya akan kemewahan dunia dan 

perkembangan zaman. Sebagai orang yang berilmu sudah tentunya lebih tau dari 

pada orang awam bahwa kesenangan dunia itu tidak abadi. 

                                                           
27 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 62. 
28 Ibid., 63-64. 
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Hendaklah seorang pendidik memelihara syi’ar-syi’ar islam seperti 

melaksanakan salat berjama’ah di masjid, mengucapkan salam serta menjalankan 

amar ma’ruf nahi munkar. Kaitannya dengan adab seorang guru yang perlu 

diperhatikan lagi adalah ketika guru ingin mengajar, maka hendaklah ia bersuci 

terlebih dahulu, membersihkan dari kotoran, menggunakan minyak wangi dan 

memakai pakaian yang layak, berniat mengharapkan rida Allah Swt, 

menyebarkan ilmu, menegakkan kebenaran dan menyirnakan kebatilan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencari rida Allah Swt. apabila ia sampai di ruangan maka 

ia mengucap salam, lalu duduk dengan rendah hati dan tenang, tidak membeda-

bedakan pandangan kepada para muridnya, kecuali ada kebutuhan yang 

mengharuskan. Kemudian hendaknya seorang guru mengasihi dan 

menyayanginya serta memuliakannya dengan bersikap santun. Lalu apabila ia 

berbicara atau bertanya hendaklah menoleh kepadanya. Kemudian dalam 

memulai pelajaran hendaknya ia memulai dengan membaca ayat Allah, membaca 

solawat dan mendoakan dirinya, muridnya dan seluruh muslim.29 

Berkaitan dengan kebersihan jiwa nurani, dalam aspek belajar mengajar, 

menjadi sorotan penting, terutama dalam pandangan ulama’ salaf. Penulis 

sependapat dengan konsep-konsep akhlak yang telah dipaparkan di atas. Seperti 

hal nya seorang pendidik harus mengucap salam ketika sampai di ruangan, sikap 

rendah hati dan menyayangi peserta didik sebagaimana menyayangi anaknya 

sendiri. 

                                                           
29 Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 71.  
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 Dalam jurnal pengembangan ilmu keislaman Zuhairini Misrawi 

mengatakan pentingnya posisi pendidik dalam proses belajar mengajar, KH. 

Hasyim Asy’ari mengajarkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan 

kedekatan dengan Allah Swt. Selain itu seorang pendidik juga harus 

berpenampilan sederhana, dan membangun suasana yang nyaman untuk misi 

pendidikan.30  

Selanjutnya untuk menjaga komunikasi, keharmonisan serta 

keberhasilan dalam penyampaian materi, pendidik hendaknya menyampaikan 

pelajaran dengan bahasa yang mudah dimengerti, memahami kondisi psikologis, 

dan tingkat kemampuan muridnya dalam berbahasa.31 

Dalam proses ini guru tidak boleh menyimpan ilmu yang dimilikinya, 

kecuali yang tidak membawa bahaya dan tidak membawa kemanfaatan. Di 

sinilah kejujuran, keterbukaan serta kemurahan guru terhadap murid-muridnya 

sangat diharapkan. Oleh karenanya bahwa guru hendaknya bersemangat 

mengajar dengan menjelaskan secara gamblang, mengulangi, memberi dalil dan 

memperluas keterangan yang diperlukan.32  

Untuk mengetahui berhasil tidaknya murid, maka hendaklah seorang 

guru memberikan evaluasi, kemudian disertai dengan dorongan yang penuh 

untuk meningkatkan semangat belajarnya para murid. 

                                                           
30 Nik Haryanti, “Implementasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari, 398.   
31 Heri Gunawan, Pendidikan Islam, 184.  
32 Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 70.  
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Keempat akhlak terhadap kitab (buku). Di samping adab murid dengan 

guru ataupun sebaliknya, adab terhadap kitab juga merupakan hal yang sangat 

penting diperhatikan, dipahami dan diterapkan, karena hormat terhadap kitab 

termasuk salah satu wujud penghormatan terhadap ilmu.  

Salah satu wujud penghormatan terhadap ilmu adalah memuliakan kitab, 

karena itu dianjurkan bagi penuntut ilmu agar tidak mengambil kitab kecuali 

dalam keadaan suci. 

Hikayat, bahwa Syaikh Syamsul Aimmah Al Hulwani ra, pernah berkata: 
“Sesungguhnya saya berhasil mendapat ilmu ini adalah dengan penghormatan, karena 
saya tidak pernah menyentuh kertas belajar selain dalam keadaan suci”. 33 
 

Cuplikan teks di atas menggambarkan, bahwa keberhasilan tidak cukup 

dengan mengandalkan kemampuan intelektual, melainkan punya rasa hormat 

terhadap kitab. 

Termasuk ciri-ciri memuliakan kitab, dalam kutab Ada<b ‘A<lim wa Al-

Muta’allim dijelaskan, tidak boleh meletakkan buku di atas lantai dengan posisi 

terbuka, melainkan meletakkanya di atas meja agar buku tidak mudah rusak, 

kemudian meletakkan buku yang paling mulia di atas yang lainnya seperti 

meletakkan kitab tafsir di atas kitab yang lainnya, namun apabila di antara buku-

buku pelajaran itu terdapat Mushaf al-Qur’an, maka pelajar harus meletakkannya 

di atas seluruh jenis buku yang lain. 34 

                                                           
33 Aliy As’ad, Ta’limul Muta’allim, 43-44  

34 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 108.  
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Kaitannya dengan penghormatan terhadap kitab (buku), yang 

selanjutnya, tidak menjadikan buku pelajaran sebagai gudang tulisan-tulisan yang 

tidak bermanfaat, kemudian tidak menjadikan buku pelajaran tersebut sebagai 

bantal ataupun digunakan sebagai kipas, serta tidak boleh membuat pembatas 

buku dari kayu atau benda keras, melainkan berupa kertas serta tidak boleh 

melipat bagian sudut buku.35 

Melihat pernyataan di atas sungguh indah, jika aturan-aturan tersebut 

diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan sekitar. 

Adab terhadap kitab merupakan bagian terpenting bagi semua pelajar, dengan 

tujuan untuk mencari keberkahan ilmu dari kitab tersebut. 

Selanjutnya ketika pelajar menyalin isi buku-buku pelajaran syariat 

Islam,  maka sebaiknya dia dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Kemudian 

diawali dengan bacaan Basmalah, Hamdalah dan  Solawat. Setiap kali menulis 

kata “Allah”, maka harus diikuti dengan kata pengagungan misalnya “Ta’ala” 

(Allah Swt). begitu pula dalam menulis nama Nabi Muhammad Saw hendaknya 

disertai dengan kata Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.  

Dalam penulisan itu pelajar tidak boleh meringkas kalimat “Shalawat” 

di atas, meskipun ditulis berulang-ulang, sebagaimana yang dilakukan oleh 

sebagian orang yang terhalang dari pahala, misalnya meringkas dengan kata 

“shal’am” atau “shad, mim”. Semua bentuk ringkasan itu tidak layak ditujukan 

kepada Nabi Muhammad Saw. kemudian jika mendapati nama Sahabat, maka 

                                                           
35 Ibid., 109.  
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hendaknya disertai dengan tulisan “Radhiyallahu ‘Andhu”, ketika mendapati 

nama ulama’ salaf, hendaknya disertai dengan kata “Radhiyallahu ‘Andhu” atau 

“Rahmatullah ‘Alaihi”.36  

Hasil dari analisis penulis, kata tambahan tersebut merupakan sebagai 

doa, oleh karena itu ketika pelajar membaca buku pelajaran hendaknya tetap 

mengucapkan kata-kata tambahan tersebut, meskipun tidak tertera dalam buku 

pelajaran aslinya. Pelajar seharusnya tidak boleh bosan untuk mengulang-ulang 

kata tambahan di atas, karena dalam hal itu terkandung kebaikan yang agung dan 

anugerah yang besar. 

 

B. Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ada<b  ‘Alim wa Al- 

Muta’allim dengan Pendidikan Karakter di Era Digital  

Proses pendidikan pada hakikatnya ialah proses mengoordinasi sejumlah 

komponen pendidikan agar satu sama lain saling berhubungan dan saling 

memengaruhi sehingga menumbuhkan kegiatan/aktivitas pendidikan yang efektif 

menuju terjadinya perubahan tingkah laku pada anak didik sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Proses pendidikan karakter juga dapat dipandang sebagai 

proses interaksi berbagai komponen pendidikan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.37 

                                                           
36 Ibid., 110-112.  
37 Amirulloh Syarbini, Pendidikan Karakter, 135.  
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Dalam literatur lain tolak ukur baik dan buruknya karakter seseorang 

mengacu pada akhlak, perjalanan hidup dan petunjuk (ajaran) Nabi Muhammad 

Saw.38 pandangan KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa al-

Muta’allim sudah tampak pada permulaan muqaddimahnya, dalam kitab ini KH. 

Hasyim Asy’ari memulai karyanya dengan terlebih dahulu memanjatkan pujian 

kepada Allah Swt. Sang Maha Mulia budi pekerti-Nya, kemudian KH. Hasyim 

Asy’ari membaca shalawat kepada Rasulullah Saw. Sesuai dengan ciri-ciri 

akhlak yang telah dibahas dalam teori, bahwa akhlak merupakan perbuatan yang 

dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Swt.39  

Setelah membaca, memahami, dan menganalisis isi kitab Ada<b ‘A<lim 

wa al-Muta’allim, penulis menemukan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kitab tersebut. Seperti pujian KH. Hasyim Asy’ari kepada Allah Swt dan Nabi 

Muhammad Saw dalam permulaan kitab, hal tersebut merupakan penanaman 

nilai karakter religius. 

Nilai karakter Religius menjadi salah satu solusi dalam  meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan, sesuai dengan konteks kekinian, yaitu dengan adanya 

penekanan religious ethics ini, sangat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

sebagaimana UU NO. 20 tahun 2003 bab 11 pasal 3:  

“ pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

                                                           
38  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 2. 
39 Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur’an, 7.  
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab”.40 

   

Pada hakikatnya pendidikan karakter bukan hanya sekadar memberikan 

pengertian atau definisi-definisi tentang baik buruk, melainkan sebagai upaya 

mengubah sifat, watak, kepribadian dan keadaan batin manusia sesuai dengan 

nilai-nilai yang terpuji.  

Dari penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim memiliki keterkaitan dengan 

pendidikan karakter. Meskipun sumber yang dijadikan pijakan pendidikan 

karakter lebih umum (agama, pancasila, sosiologi dan lain-lain) dari pada 

pendidikan akhlak yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunah. 

Meskipun demikian, pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-

Muta’allim memiliki tujuan yang sejalan dengan pendidikan karakter. Jika 

tujuan pendidikan karakter adalah berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.41 maka tak ubahnya 

pendidikan akhlak agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku yang 

baik, berperangai atau beradat istiadat sesuai dengan ajaran islam. Tujuan 

                                                           
40 UURI No 20 Tahun 2003, 4 
41 Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 32. 
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umumnya adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak 

mulia, baik secara lahiriah maupun batiniah. 

Pemahaman mengenai relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim dengan pendidikan karakter, dapat diketahui 

ketika dibandingkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter. 

Lebih jelasnya, mengenai relevansi tersebut terdapat beberapa aspek, 

yaitu: 

1. Aspek akhlak dalam pendidikan 

Mencari ilmu merupakan suatu perkara yang wajib bagi setiap 

manusia. Tanpa ilmu manusia tidak akan tumbuh dengan baik dan dengan 

ilmu itu pula yang akan membedakan antara manusia dengan binatang. 

Sesuai dengan janji Allah bahwa bagi pencari ilmu akan ditinggikan 

derajatnya dan jika ilmu itu diamalkan maka akan mendapat kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Sesuai dengan kebutuhan bangsa indonesia yang 

membutuhkan output yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi 

dan skill. Hal tersebut erat kaitannya dengan nilai karakter rasa ingin tahu. 

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar. 42 

                                                           
42 Kurniawan, Pendidikan Karakter, 41. 
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Pencari ilmu yang memiliki kecerdasan emosi dapat menjadi bekal 

penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena 

seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam 

tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. 

  

2. Aspek akhlak peserta didik 

Aspek akhlak peserta didik terhadap diri sendiri. Dalam kitab Ada<b 

‘A<lim wa Al-Muta’allim nilai ini tercermin pada adab ketika sebelum 

mengawali proses mencari ilmu dengan membersihkan hati, dan membagusi 

niat kaitannya dengan nilai karakter religius, mengatur waktu kaitannya 

dengan nilai karakter kerja keras.  

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.43 

Bersifat qana<’ah kaitannya dengan nilai karakter mandiri, bersikap 

wira’i, menyedikitkan makan dan minum, menghindari makanan yang 

menyebabkan lupa, melemahkan panca indera, membatasi pergaulan yang 

berlebihan erat kaitannya dengan nilai karakter kerja keras, mengatur waktu 

tidur, waktu istirahat  kaitannya dengan nilai karakter disiplin. 

Disipilin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.44  

                                                           
43 Salahudin, Pendidikan Karakter, 111.  
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Selanjutnya aspek akhlak peserta didik terhadap pendidik. Dalam 

kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim ini tercermin terhadap syarat 

keberhasilan belajar. Peserta didik harus percaya akan kualitas keilmuan 

gurunya dan tidak meremehkannya hal ini kaitannya dengan nilai karakter 

cinta damai.  

Cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirandirinya.45  

kemudian tidak memanggil gurunya dengan sebutan kamu atau namanya, 

tidak mengetuk pintu rumah atau ruanganya lebih dari tiga kali, memakai 

pakaian yang rapi, memakai wewangian ketika hendak bertemu denganya, 

tidak menjawab suatu permasalahan tanpa seizinya, tidak memotong 

pembicaraanya, tidak duduk di sisi kanan kirinya ataupun di atas tempat 

duduknya hal yang demikian erat kaitanya dengan nilai karakter demokratis.  

Keterkaitan hal tersebut,  penulis menyatakan bahwa, konsep relasi 

guru dan murid yang diajarkan KH. Hasyim Asy’ari sangat berpengaruh 

dalam membentuk akhlak santri di pesantren, bahkan ajarannya menjadi 

salah satu nilai untuk membuat pesantren tetap eksis. Pesantren merupakan 

salah satu lembaga pendidikan yang berperan lebih besar dibandingkan 

lembaga pendidikan yang lain. Diantaranya, pesantren menjadi sebuah 

wadah atau tempat bagi para generasi penerus bangsa, dengan 

                                                                                                                                                                      
44 Kurniawan, Pendidikan Karakter, 41. 
45  Ibid.,  
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pendidikannya yang tidak terbatas oleh waktu sebagai mana di lembaga 

pendidikan umum, akan semakin menyemaikan ajaran-ajaran islam, yang itu 

dapat dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi globalisasi. 

 

3. Aspek akhlak pendidik 

Adapun aspek akhlak pendidik dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-

Muta’allim bahwa pendidik hendaknya selalu mendekatkan diri kepada 

Allah Swt dalam berbagai situasi, hendaknya takut akan murkanya Allah 

dalam setiap gerak, perkataan maupun perbuatan. Hal ini kaitannya dengan 

nilai karakter religius, kemudian pendidik harus memiliki sifat tenang 

(sakinah) dan tidak gegabah dalam segala hal, karena pendidik adalah suri 

teladan bagi peserta didik. Dan disertai dengan sikap ”wara” berhati-hati 

dalam setiap perkataan dan perbuatan, yang berkaitan dengan nilai karakter 

cinta damai, toleransi dan demokratis. Nilai karakter demokratis adalah cara 

berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain.46 

Pengembangan nilai-nilai demokratis dalam lembaga pendidikan, 

rupanya juga perlu diterapkan untuk menghadapi era globalisasi yang kini 

diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan 

akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai 

bangsa di dunia, artinya dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya 

                                                           
46 Salahudin, Pendidikan Karakter, 111. 
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manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang 

demokratis, sehingga memiliki resistance yang kokoh di tengah-tengah 

konflik peradaban.   

Sikap Tawa<dh{u seorang pendidik, memberikan keputusan yang 

berpedoman dengan hukum Allah, kemudian tidak menjadikan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki itu sebagai sarana mencari keuntungan duniawi 

serta memiliki pendirian yang kuat artinya tidak mudah goyah akan 

gemerlapnya dunia, hal tersebut erat kaitannya dengan nilai karakter 

toleransi, yakni sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.47 

cinta damai dan demokratis. Sikap zuhd, memelihara syi’ar-syi’ar islam 

seperti melaksanakan salat berjama’ah di masjid, mengucapkan salam serta 

menjalankan amar ma’ruf nahi munkar erat kaitannya dengan nilai karakter 

religius, cinta damai dan komunikatif.  

Selanjutnya akhlak seorang pendidik dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa 

Al-Muta’allim tercermin pula ketika proses mengajar, maka hendaklah ia 

bersuci terlebih dahulu, membersihkan dari kotoran, menggunakan minyak 

wangi dan memakai pakaian yang layak, berniat mengharapkan rida Allah 

Swt, menyebarkan ilmu, menegakkan kebenaran dan menyirnakan kebatilan, 

mengucap salam, lalu duduk dengan rendah hati dan tenang, tidak membeda-

bedakan pandangan, mempunyai sifat kasih sayang serta memuliakannya 
                                                           

47 Ibid.  
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dengan bersikap santun. Lalu apabila ia berbicara atau bertanya hendaklah 

menoleh kepadanya. Kemudian dalam memulai pelajaran hendaknya ia 

memulai dengan membaca ayat Allah, membaca solawat dan mendoakan 

dirinya, muridnya dan seluruh muslim. Keterangan tersebut erat kaitannya 

dengan nilai karakter toleransi, demokratis, menghargai prestasi yaitu sikap 

dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan 

orang lain.48 Serta nilai karakter komunikatif dan cinta damai. 

Mengetahui bahwa, peran guru sangat penting dalam pembangunan 

nasional khususnya dalam bidang pendidikan, terlebih objek yang menjadi 

sasaran pekerjaanya adalah peserta didik yang di ibaratkan kertas putih, guru 

lah yang akan menentukan apa yang hendak dituangkan dalam kertas 

tersebut, berkualitas tidaknya tergantung kepada sejauh mana guru bisa 

menempatkan dirinya sebagai pekerjaan profesional dalam mengarahkan 

individu-individu menjadi sosok yang memiliki karakter dan mentalitas yang 

bisa di andalkan dalam proses pembangunan bangsa. Karenanya konsep 

pendidikan akhlak terhadap guru di atas, menjadi salah satu bentuk nilai yang 

mencetak guru-guru yang handal dan berkarakter. 

  Selanjutnya untuk menjaga komunikasi, keharmonisan serta 

keberhasilan dalam penyampaian materi hendaknya guru menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami oleh murid, tidak menyimpan ilmu yang 

                                                           
48 Salahudin, Pendidikan Karakter, 111-112. 
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dimilikinya, adanya kejujuran, keterbukaan, serta kemurahan seorang guru, 

kemudian memberikan evaluasi serta dorongan yang penuh untuk 

meningkatkan semangat belajar peserta didik, hal yang demikian berkaitan 

dengan nilai karakter kreatif, jujur, toleransi, tanggung jawab dan 

komunikatif.  

Dalam dunia pendidikan kontemporer saat ini, perhatian lebih 

banyak ditujukan pada pembangunan gedung, peralatan, materi, kurikulum 

yang terus berubah-ubah ketimbang perbaikan dalam segi kepribadian atau 

akhlak gurunya. Karenanya kitab tersebut merupakan salah satu patokan 

dalam penerapan akhlak seorang guru. 

Kemudian  dari berbagai keterangan di atas yang berkaitan tentang 

pendidikan akhlak dengan nilai karakter itu sangat penting bila dihadapkan 

dengan dunia pendidikan di era digital. Sangat dipahami, di satu sisi, 

kemajuan teknologi informasi mempermudah dan mempercepat dalam 

mengembangkan pendidikan dan pengajaran, baik secara teoretis maupun 

implementasi atau praktik pendidikan. Tetapi di sisi lain juga menimbulkan 

dampak positif, yaitu semakin mudahnya mendapatkan informasi dalam 

waktu yang singkat, juga menimbulkan dampak negatif, yaitu manakala 

informasi yang dimuat dalam berbagai peralatan komunikasi tersebut adalah 

informasi yang merusak moral.49 generasi muda di tengah masyarakat, seperti 

                                                           
49 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, 213:. 
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terkikis nya  rasa gotong royong, rasa persaudaraan antar sesama warga 

masyarakat/bangsa, rasa tolong menolong dan sebagainya. 

Salah satu contoh kecil yang dapat dilihat kini, ketika terjadi 

kecelakaan lalu lintas, kebanyakan kita lebih memilih 

memotret/mendokumentasikan kecelakaan tersebut ketimbang menolong 

terlebih dahulu. Padahal generasi muda adalah pengganti generasi-generasi 

sebelumnya, tentu dengan kemampuan, keterampilan, semangat dan 

kepribadian dalam dirinya, bisa berbuat yang lebih baik. Dengan kata lain, 

generasi muda adalah aset, “cadangan”, dan harapan bangsa di masa depan, 

yang harus dijaga dan dirawat. 

Remaja perlu dikenalkan pemahaman pendidikan Islam secara 

menyeluruh/integral tentang hubungan dengan Allah swt., (tauhid), hubungan 

dengan sesama manusia yang meliputi kesalehan pribadi dan masyarakat 

secara adil serta hubungan manusia dengan alam semesta sebagai 

khalifatullah.50 dalam hal itu, remaja diajak untuk merasakan meraih 

kesuksesan, kemenangan, menyelesaikan masalah dan menemukan arti 

kehidupan. Dalam arti lain  pemuda sebagai pengganti generasi yang sudah 

rusak dan memiliki karakter mencintai dan dicintai, lemah lembut kepada 

orang yang beriman, dan bersikap keras terhadap orang yang zholim.  

 

                                                           
50 Sofa Muthohar, “Antisipasi Degradasi Moral di Era Global,” 331. 
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Dengan ini, melalui berbagai konsep pendidikan akhlak  yang di 

ajarkan oleh K.H. Hasyim Asy’ari sangat relevan dalam mengatasi 

kemerosotan akhlak yang telah merak di era digital saat ini. Diantaranya, 

dengan memupuk nilai karakter para pendidik dan pelajar sesuai dengan 

materi yang telah di ajarkan oleh K.H. Hasyim Asy’ari dalam kitab Ada<b 

‘A<lim wa Al-Muta’allim.   

     

4. Aspek akhlak terhadap kitab  

Salah satu wujud penghormatan terhadap ilmu yaitu menghormati 

kitab. Dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim tercermin pendidikan 

akhlak terhadap kitab yang berkaitan dengan nilai karakter religius, peduli 

lingkungan, tanggung jawab dan kreatif. Adapun akhlak terhadap kitab 

dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim adalah meletakkan buku di atas 

meja agar buku tidak mudah rusak,51 kemudian meletakkan buku yang paling 

mulia atau meletakkan Mushaf al-Qur’an di atas yang lainnya,52 tidak 

menjadikan buku pelajaran sebagai gudang tulisan-tulisan yang tidak 

bermanfaat, tidak menjadikan buku pelajaran tersebut sebagai bantal ataupun 

digunakan sebagai kipas, serta tidak boleh membuat pembatas buku dari kayu 

atau benda keras, melainkan berupa kertas serta tidak boleh melipat bagian 

sudut buku.  

                                                           
51 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 108.   
52 Aliy As’ad, Ta’limul Muta’allim, 43-45  
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Selanjutnya ketika pelajar menyalin isi buku-buku pelajaran syariat 

Islam, maka sebaiknya dia dalam keadaan suci dan menghadap kiblat, 

diawali dengan bacaan Basmalah, Hamdalah dan  Solawat. Setiap kali 

menulis kata “Allah”, maka harus diikuti dengan kata pengagungan misalnya 

“Ta’ala” (Allah Swt). begitu pula dalam menulis nama Nabi Muhammad Saw 

hendaknya disertai dengan kata Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. 53 

Di sinilah posisi pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari perlu ditegakkan 

kembali sebagai solusi untuk memperbaiki etika pelajar terhadap ilmu lebih 

khususnya terhadap buku. Dalam hal ini penulis yakin bahwa pemikiran K.H. 

Hasyim Asy’ari masih sangat relevan dan memiliki kontribusi yang penting 

dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan UUD negara.  

Secara mudah penjelasan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim dan relevansi nya dengan pendidikan karakter 

di era digital tersebut, tampak pada tabel 4.1 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Ibid., 109-110. 
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Tabel 4.1 Relevansinya nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim wa 

Al-Muta’allim dengan pendidikan karakter di era digital 

 

No Aspek Akhlak kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-
Muta’allim 

Pendidikan Karakter 

1 Keutamaan 

Pendidikan  

Pujian KH. Hasyim Asy’ari kepada 

Allah Swt dan Nabi Muhammad 

Saw 

Religius 

Hasyim Asy’ari menyebutkan 

bahwasanya mencari ilmu itu 

penting sebagai sarana mencapai 

kemanusiaannya, sehingaa 

menyadari siapa sesungguhnya 

penciptanya, untuk apa diciptakan.54 

Rasa ingin tahu 

2 Akhlak 

Peserta didik 

terhadap 

dirinya sendiri 

Adab sebelum belajar membagusi 

niat, membersihkan hatinya dari 

segala kepalsuan, noda hati, dengki, 

iri hati, aqidah yang buruk dan 

akhlak tercela. 

Religius 

 

 

  Menyegerakan diri dan tidak 

menunda-nunda waktu dalam 

mencarai ilmu pengetahuan.  

bersikap wira’i, menyedikitkan 

makan dan minum, menghindari 

makanan yang menyebabkan lupa, 

yang melemahkan panca indera, 

membatasi pergaulan yang 

berlebihan. 

Kerja keras 

 

Bersifat qana<’ah dan sederhana 

dalam urusan sandang, pangan dan 

papan.55 

 

Mandiri 

                                                           
54 Nanik Setyowati, “Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari”, 64. 
55  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 24. 
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Mengatur waktu tidur dan waktu 

istirahat. 

Disiplin 

 

 

Akhlak 

peserta didik 

terhadap 

pendidik 

Peserta didik harus percaya akan 

kualitas keilmuan gurunya dan 

tidak meremehkannya 

 Cinta   damai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidak memanggil gurunya dengan 

sebutan kamu atau namanya, tidak 

mengetuk pintu rumah atau 

ruanganya lebih dari tiga kali, 

memakai pakaian yang rapi, 

memakai wewangian ketika hendak 

bertemu denganya, tidak menjawab 

suatu permasalahan tanpa seizinya, 

tidak memotong pembicaraanya, 

tidak duduk di sisi kanan kirinya 

ataupun di atas tempat duduknya. 

Demokratis 

3 Akhlak 

Pendidik 

Selalu mendekatkan diri kepada 

Allah Swt dalam berbagai situasi 

dan kondisi. Takut akan murka-

Nya, memiliki sifat tenang (sakinah) 

dan tidak gegabah, memiliki sikap 

”wara”, sikap tawa<dh{u, sikap zuhd, 

memelihara syi’ar-syi’ar islam, serta 

menjalankan amar ma’ruf nahi 

munkar.56 

Religius 

  Tidak boleh menjadikan ilmu 

sebagai tangga atau batu loncatan 

untuk meraih tujuan duniawi.57 

Demokratis 

Dalam proses mengajar, maka 

hendaklah ia bersuci terlebih 

dahulu, membersihkan dari kotoran, 

Cinta damai 

                                                           
56  Nanik Setyowati, “Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari”, 64-68. 
57  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 61. 
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menggunakan minyak wangi dan 

memakai pakaian yang layak.58 

Dalam mengajar guru harus niat 

dengan ikhlas karena Allah Swt, dan 

selalu mengharapkan ridla-Nya, 

mengucap salam ketika masuk 

kelas.59 

Religius 

Dalam mengajarkan ilmunya ia 

brniat untuk menyebarkan ilmu, 

menegakkan kebenaran dan 

menyirnakan kebatilan.60 

Peduli Sosial 

Guru tidak membeda-bedakan 

pandangan, mempunyai sifat kasih 

sayang serta memuliakannya dengan 

bersikap santun. Lalu apabila ia 

berbicara atau bertanya hendaklah 

menoleh kepadanya.61 

Toleransi 

Kemudian dalam memulai pelajaran 

hendaknya ia memulai dengan 

membaca ayat Allah, membaca 

solawat dan mendoakan dirinya, 

muridnya dan seluruh muslim.62 

 

Religius  

  Dalam penyampaian materi 

hendaknya menggunakan bahasa 

yang mudah dipahami oleh murid, 

tidak menyimpan ilmu yang 

dimilikinya. 

Komunikatif dan 

kreatif.  

adanya kejujuran, keterbukaan, serta 

kemurahan, memberikan evaluasi 

dan dorongan yang penuh untuk 

Jujur dan  tanggung 

jawab 

                                                           
58  Nik Haryanti, “Implementasi Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Tentang Etika Pendidikan,” 

396.    
59  Sya’roni, Model Relasi Ideal guru & Murid, 69.  
60  Ibid.  
61 Ibid., 71 
62 Ibid. 
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meningkatkan semangat belajar 

peserta didik. 63 

4 Akhlak 

terhadap kitab  

Adab terhadap kitab meletakkan 

buku di atas meja, meletakkan buku 

yang paling mulia atau meletakkan 

Mushaf al-Qur’an di atas yang 

lainnya.64 

Peduli lingkungan 

  Tidak menjadikan buku pelajaran 

sebagai gudang tulisan-tulisan yang 

tidak bermanfaat, tidak menjadikan 

buku pelajaran tersebut sebagai 

bantal ataupun digunakan sebagai 

kipas, serta tidak boleh membuat 

pembatas buku dari kayu atau benda 

keras, melainkan berupa kertas serta 

tidak boleh melipat bagian sudut 

buku. 

Tanggung jawab 

ketika pelajar menyalin isi buku-

buku pelajaran syariat Islam, maka 

sebaiknya dia dalam keadaan suci 

dan menghadap kiblat, diawali 

dengan bacaan Basmalah, 

Hamdalah dan  Solawat. Setiap kali 

menulis kata “Allah”, maka harus 

diikuti dengan kata pengagungan 

misalnya “Ta’ala” (Allah Swt). 

begitu pula dalam menulis nama 

Nabi Muhammad Saw hendaknya 

disertai dengan kata Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam.65 

Religius, dan kreatif. 

 

 

                                                           
63 Ibid.,69-70.  
64 Aliy As’ad, Ta’limul Muta’allim, 43-45  
65  Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren, 109-110. 
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Secara singkat dapat dikatakan bahwa nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab Ada<b ‘A<lim wa Al-Muta’allim terdapat relevansi dengan pendidikan 

karakter di era digital. Dalam pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari terdapat beberapa 

kontribusi sebagai berikut. 

Pertama  mensistematikan pemahaman pelajar dan pengajar, sehingga 

para pelaku pendidikan benar-benar orang yang berkompeten dan bertanggung 

jawab  terhadap pengetahuan yang dimilikinya. 

Kedua dapat membentuk akhlak pelajar melalui pendidikan di 

pesantren. Karena pesantren menjadi sebuah wadah atau tempat bagi para 

generasi penerus bangsa, dengan pendidikannya yang tidak terbatas oleh waktu 

yang itu dapat dijadikan sebagai benteng dalam menghadapi globalisasi. 

Ketiga dengan etika terhadap buku, dapat memberikan contoh karakter 

yang baik terhadap sesama, tidak saling merusak milik orang lain dan tentunya 

selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan dan manusia. 

Keempat ketelitian dalam memahami materi-materi pendidikan. 

Kelima dengan etika terhadap buku, dapat mengurai atau mencegah 

adanya plagiatisme. Sehingga menghambat atau memusnahkan kecurangan-

kecurangan pada sarjana indonesia. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data-data yang di dapat dari berbagai sumber pustaka baik 

sumber primer maupun sekunder secara dokumenter kemudian diolah serta 

dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim Wa al-Muta’allim dilakukan 

melalui berbagai konsep pendidikan. Diantara konsep tersebut adalah adab 

seorang pelajar terhadap diri sendiri yaitu, membersihkan hati dari akhlak 

tercela. Adab seorang pelajar terhadap pendidik yaitu, patuh dan bertata 

krama terpuji kepada pendidik. Adap pendidik yaitu, bersikap mura<qabah 

kepada Allah Swt, tidak membeda-bedakan pandangan terhadap muridnya, 

bersikap kasih sayang, bersifat jujur dan terbuka. 

2. Relevansi nilai pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b ‘A<lim Wa al-Muta’allim 

dengan pendidikan karakter. 

Memahami dari berbagai konsep pendidikan akhlak yang telah di 

ajarkan oleh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Ada<b ‘A<lim Wa al-Muta’allim 

relevan dengan konsep pendidikan karakter yang sedang dikembangkan oleh 

pemerintah indonesia.  



 

a. Keutamaan pendidikan relevan dengan nilai pendidikan karakter rasa 

ingin tahu. 

b. Akhlak peserta didik relevan dengan nilai karakter disiplin dan religius.  

c. Akhlak pendidik relevan dengan nilai toleransi. 

d. Akhlak terhadap kitab relevan dengan nilai karakter tanggung jawab. 

B. Saran  

Terbentuknya karakter pada peserta didik adalah hasil dari pada 

pendidikan. Dalam ranah pendidikan yang paling utama adalah pendidikan 

keluarga, namun pendidikan sekolah tidak kalah penting untuk mewujudkan 

kader penerus bangsa yang berkarakter. Apalagi kita sekarang berada di era 

digital, yang segala sesuatu menggunakan jaringan internet, yang dapat 

mengikis karakter seseorang secara drastis, oleh karenanya pendidikan seorang 

guru sangat dibutuhkan, contoh perilaku seorang guru, gaya hidup seorang guru 

sangat penting untuk mewujudkan peserta didik yang berilmu dan berkarakter 

yang baik.    
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