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ABSTRAK 

Ridhani, Arriza. 2018. Konsep Karakter Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam 

dalam Kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy‟ari. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. M. 

Irfan Riyadi, M. Ag. 

Kata kunci: Karakter Peserta Didik, Pendidikan Islam dan Kitab A<da>b al-‘A<lim    
Wa al-Muta’allim 

Kondisi Indonesia hari ini begitu jauh dari idealita yang diharapkan. Anak 

bangsa menunjukkan tanda-tanda degradasi kualitas karakter. Banyak tindakan 

korupsi yang menggurita, penyimpangan, ketidakjujuran dan perilaku melanggar 

berbagai aturan yang seolah telah menjadi kebiasaan. Melalui implementasi 

Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus karakter, dengan pendekatan 

tematik dan kontekstual, diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan 

salah satu problem akut yang mendera bangsa ini, sehingga nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia terwujud dalam perilaku sehari-hari. Kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-
Muta’allim karangan KH. Hasyim Asy‟ari adalah salah satu kitab yang telah 

memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan 

karakter yang bernuansa Islam. Pendidikan karakter diartikan dengan pendidikan 

akhlak. Pendidikan karakter menurut al-Qur‟an lebih ditekankan pada membiasakan 

orang agar mempraktikkan dan mengamalkan nilai-nilai yang baik dan menjauhi 

nilai-nilai yang buruk dan ditujukan agar manusia mengtahui tentang cara hidup, atau 

bagaimana seharusnya hidup. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsep karaker peserta didik 

dalam kitab A<da>b al-A>>’lim Wa al-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy‟ari?, (2) 

mengetahui relevansi konsep karakter peserta didik dalam kitab A<da>b al-A>>’lim Wa 
al-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy‟ari, dengan sistem pendidikan karakter di 

Indonesia saat ini?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau (Library Research) 

dengan sumber primer kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim. Data-data diperoleh 

dengan menggunakan metode dokumentasi yang diambil dari Al-Qur‟an, As-Sunah, 

buku-buku dan jurnal pendidikan. Sedangkan untuk analisisnya, penulis 

menggunakan metode content analysis (analisis isi) dengan pendekatan kualitatif. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) Konsep karakter dalam kitab 

A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim karya K.H Hasyim Asy‟ari meliputi: sikap peserta 

didik dalam proses pembelajaran, sikap peserta didik dalam belajar, dan sikap hormat 

peserta didik terhadap pendidik, (2)  Pemikiran pendidikan karakter K.H Hasyim 

Asy‟ari relevan diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia, dalam 

mengoptimalkan adab peserta didik. Pemikiran pendidikan karakter Beliau sangat 

ditekankan  dalam sendi agama dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-

hari, baik dalam peribadatan, kekeluargaan, pembelajaran di sekolah, interaksi sosial 

dan semua aktivitas kehidupan manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berbasis karakter kini mulai dilirik oleh banyak pihak, karena 

memiliki potensi besar untuk diimplementasikan di dalam proses pembelajaran. 

Dalam menyongsong era global, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat 

berat, namun semua akan bisa dilewati ketika banyak pihak menyadari bahwa 

kualitas sumber daya manusia yang handal dan berkarakterlah yang akan mampu 

bersaing.
1
 

Kondisi Indonesia hari ini begitu jauh dari idealita yang diharapkan, 

karena tindakan korupsi yang menggurita, perusakan lingkungan hidup, 

penyimpangan, ketidak jujuran dan perilaku melanggar berbagai aturan yang 

seolah telah menjadi kebiasaan, ditambah lagi dengan rendahnya disiplin waktu, 

tidak bertanggungjawab, sikap hidup pragmatis atau hedonis, rendahnya etos 

kerja, lemahnya semangat enterpreneurship, sedikitnya tenaga profesional, dan 

banyaknya perilaku kekerasan dengan berbagai bentuknya secara langsung atau 

tidak merupakan potret buram Indonesia saat ini. Dan hal ini tentu tidak bisa 

                                                           
1
 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Pendidikan Karakter Internalisasi dan Metode 

Pembelajaran di Sekolah (Yogyakarta: Kata Pena, 2017), 1. 
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lepas dari sistem pendidikan yang telah dijalani selama ini. Serta sekaligus 

menunjukan bahwa pendidikan kita gagal dalam menjalankan fungsinya.
2
 

Harapan pemerintah tentu saja melalui implementasi Kurikulum 2013 

yang berbasis kompetensi sekaligus karakter, dengan pendekatan tematik dan 

kontekstual peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam 

perilaku sehari-hari.
3
 

Pentingnya pendidikan karakter ini terlihat dengan apa yang 

diungkapkan oleh seorang ahli Pendidikan Thomas Lickona yang merupakan 

guru besar pendidikan dari Cortland University. Dia mengungkapkan bahwa ada 

sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai, karena jika tanda-tanda ini 

sudah ada pada suatu bangsa, maka bangsa tersebut menuju jurang kehancuran. 

Tanda-tanda yang dimaksud adalah: meningkatnya kekerasan di kalangan 

remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh peer-group 

yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri seperti 

narkoba, alcohol dan seks bebas, semakin kaburnya pedoman moral baik dan 

buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat pada orang tua 

dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, 

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Kurniasih dan Berlin Sani, Pendidikan Karakter Internalisasi dan Metode Pembelajaran 

di Sekolah, 2. 
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membudayanya ketidakjujuran, dan adanya saling curiga dan kebencian di 

antara sesama.
4
 

Terkadang kita menjadi begitu khawatir dengan maraknya berita atau 

tayangan mengenai tindakan kekerasan dan penyimpangan lainnya, semua itu 

bisa jadi sebagai pemicu atau penguatan yang positif (positive reinforcement) 

bagi orang-orang yang akan melakukan tindakan serupa, karena merasa bahwa 

orang lain juga melakukan atau ia tidak sendiri dalam melakukan hal-hal yang 

tidak terpuji tersebut.
5
 

Dunia pendidikan merupakan dunia yang tidak pernah lepas dari 

perhatian masyarakat. Dunia yang mencetak kader-kader penerus bangsa ini 

selalu mengalami perubahan, baik dari segi kurikulum maupun kebijakan yang 

mengatur tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Perubahan tersebut bukan 

tanpa alasan, melainkan ada satu hal yang diharapkan, yaitu menuju arah yang 

lebih baik.
6
 

Dalam dunia pendidikan dikenal semboyan legenda warisan Ki Hajar 

Dewantara: “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani”. Dengan adanya semboyan itu, guru di seluruh Indonesia tentunya 

mafhum. Mereka diharapkan mau dan mampu mengamalkan nilai-nilai diatas. 

                                                           
4
 Ibid., 3 

5
 Kurniasih dan Berlin Sani, Pendidikan Karakter Internalisasi dan Metode Pembelajaran 

di Sekolah, 4. 

6
 Rustamaji, Guru Yang Menggairahkan (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 1. 
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Yaitu memberi teladan, membangun motivasi (semangat), dan mengikuti gerak 

dinamika anak didiknya.
7
 

Pendidikan karakter menjelma menjadi isu Nasional ketika anak bangsa 

mulai banyak yang menunjukkan tanda-tanda degradasi kualitas karakter. 

Pendidikan karakter digadang-gadang menjadi salah satu solusi yang akan 

menyelesaikan salah satu problem akut yang mendera bangsa ini. Kitab Adab al-

„Alim wa al-Muta‟alim  karangan KH. Hasyim Asy‟ari adalah salah satu kitab 

yang telah memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam 

pendidikan karakter yang bernuansa Islam.
8
 

Kasus penganiayaan guru di SMAN 1 Torjun Sampang yang dilakukan 

siswa hingga menyebabkan kematian menjadi pelajaran penting bagi dunia 

pendidikan di Jawa Timur. Terkait pendidikan karakter siswa, Kepala Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur Saiful Rachman menyampaikan tidak hanya 

tercipta di lingkungan sekolah saja, melainkan banyak faktor pendukung lain 

yang bisa dilakukan. “Kita mulai dalam proses positif kepada anak didik kita. 

Supaya perilaku-perilaku anak didik kita terbiasa karena pendidikan karakter 

tidak bisa hanya di lingkup sekolah saja, lingkungan sekolah iya, di dalam 

rumah sendiri iya orang tua,” ungkapnya. Terkait kejadian ini, kepala dinas 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Rustamaji, Guru Yang Menggairahkan, 1. 
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pendidikan provinsi Jawa timur menganjurkan untuk semua sekolah untuk 

memiliki kamera CCTV.
9
 

Meninggalnya Ahmad Budi Cahyono, guru Seni Rupa SMA Negeri 1 

Torjun, Sampang, membawa duka keluarga korban maupun para guru. 

Rencananya, para guru dari berbagai daerah di Madura, menggelar aksi 

solidaritas di Sampang. Tsabit mengatakan, Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) se Madura menggelar aksi keprihatinan di Sampang. Bahkan, sejumlah 

guru perwakilan PGRI dari beberapa kecamatan di Sumenep, sudah berangkat 

ke Sampang sejak pagi dari beberapa kecamatan di Sumenep, sudah berangkat 

ke Sampang sejak pagi tadi.
10

  

Rencananya aksi solidaritas untuk Guru Budi ini sudah izin ke Polres 

Sampang. Rencana aksi tersebut, selain dihadiri kolega guru, juga akan dihadiri 

dari komponen lainnya seperti, rekan-rekan kuliah korban, guru PGRI se 

Madura, aktivis mahasiswa se Madura, pegiat hukum, tokoh agama, ulama, serta 

tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11

 

Baru-baru ini di Karanganyar terjadi kasus kekerasan terhadap sesama 

pelajar. Enam siswa pelaku pengeroyokan terhadap pelajar lain di Karanganyar 

telah diperiksa polisi. Ternyata aksi tak manusiawi itu dilakukan karena masalah 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. 
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sepele. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa itu melibatkan siswa dari tiga 

sekolah. Korban merupakan siswa dari SMP negeri di Kecamatan Kerjo. 

Sedangkan pelaku berasal dari dua sekolah berbeda, yakni sebuah SMP swasta 

dan sebuah SMP negeri di Kecamatan Kerjo, Karanganyar.
12

 

Dalam kasus itu, pelaku merasa ditantang oleh korban yang telah 

menggeber suara sepeda motornya di dekat si pelaku. "Kalau istilahnya mbleyer-

mbleyer (mengegas sepeda motor). Pelaku lalu tersinggung," kata Kasatreskrim 

Polres Karanganyar, AKP Purbo Adjar Waskito, saat ditemui di Mapolres 

Karanganyar. Kemudian pelaku meminta korban datang ke kebun karet. Korban 

pun memenuhi permintaan tersebut karena memang ingin meminta maaf. 

Namun sesampainya di lokasi, korban dikeroyok oleh para pelaku. Hal tersebut 

menjadi sedikit bukti sisi gelap dunia pendidikan di Indonesia yang belum bisa 

menyadarkan dan mendidik para peserta didik dalam hal karakter khususnya.
13

 

Selain itu, agar menjadi manusia yang ulil albab, yakni manusia yang 

berdzikir dan sekaligus berfikir, berfikir dan berdzikir, disertai dengan sikap 

produktif dalam mengerjakan amal sholeh dimanapun ia berada, berdo‟a dan 

tawadhu‟ terhadap Allah, sehingga tidak ada rasa sombong dan pembangkang 

yang berarti. Yang di maksud dengan insan ulil albab ini menggambarkan sosok 

manusia yang kompeten, yaitu seorang yang beriman (dzikir atau afektif), 

                                                           
12

 Bayu Ardi Isnanto, ”Siswa Di Karanganyar Di Keroyok Karena Dikira Menantang”, 

Detik News, 9 Februari 2018. 

13
 Ibid. 
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berilmu (pikir atau kognitif), dan memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan 

(amal atau psikomotorik).
14

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah 

karakter peserta didik tersebut. Dengan ini penulis mengambil judul “KONSEP 

KARAKTER PESERTA DIDIK PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

DALAM KITAB A<DA>B AL-A>>’LIM WA AL-MUTA’ALLIM KARYA KH. 

HASYIM ASY‟ARI.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Bagaimana konsep karaker peserta didik perspektif pendidikan Islam dalam 

kitab A<da>b al-A>>’lim Wa al-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy‟ari?. 

2.  Bagaimana relevansi konsep karakter peserta didik dalam kitab A<da>b al-

A>>’lim Wa al-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy‟ari, dengan sistem 

pendidikan karakter di Indonesia saat ini?. 

 

 

 

 

                                                           
14

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

Remaja Rosdakarya, 2014), 17. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan 

penelitian yang ingin di capai, yaitu: 

1.  Untuk mengetahui konsep karaker peserta didik perspektif pendidikan 

Islam dalam kitab A<da>b al-A>>’lim Wa al-Muta’allim karya KH. Hasyim 

Asy‟ari. 

2.  Untuk mengetahui relevansi konsep karakter dalam kitab A<da>b al-A>>’lim 

Wa al-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy‟ari dengan sistem pendidikan 

karakter di Indonesia saat ini. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja 

yang membacanya, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan umum. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam 

rangka mengembangkan karakter sosial dan moral peserta didik yang 

berlandaskan pada nilai-nilai Islam. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan. 
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b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan acuan dalam mendidik 

dan senantiasa berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai teladan bagi 

peserta didik. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-

peneliti yang akan datang. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu. 

Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, peneliti menemukan 

judul yang terkait dengan konsep karakter sosial peserta didik perspektif 

pendidikan Islam dalam kitab A<da>b Al-A>>’lim Wa Al-Muta’allim karya KH. 

Hasyim Asy‟ari, yakni: 

1.  Skripsi Sulistyowati dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam 

Kitab Makarimu Al-Akhlaq Karangan Syaikh Muhammad Bin Salih Al-

Uthaimin Kaitannya Dengan Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa 

Indonesia” dengan hasil penelitiannya adalah nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam kitab “Makarimu Al-Akhlaq” diantaranya, yaitu: nilai pendidikan 

karakter yang religius yang relevan dengan sikap taqwa kepada Allah SWT. 

Pendidikan karakter toleransi, demokratis dan tanggung jawab relevan 

dengan sikap tawadhu‟ (rendah hati), menahan amarah tidak sombong, 

dermawan, menjaga harga diri, dan muru‟ah atau bermoral yang baik. 
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Akhlak kepada sesama makhluk disini ditunjukkan dengan pendidikan 

karakter toleransi, demokratis, peduli sosial, menghargai prestasi, 

komunikatif, cinta damai, dan peduli sosial.
15

 

2.  Skripsi Yulianingsih dengan judul “Peran Ibu Dalam Membentuk Karakter 

Anak (Metode Fatimah Binti Ubaidilah Dalam Mendidik Imam Syafi‟i 

Kajian Buku Biografi Imam Syafi‟i Karya Tariq Suwaidan)” dengan hasil 

penelitiannya adalah metode yang di terapkan oleh Fatimah Binti Ubaidilah 

adalah dengan mendampingi Syafi‟i dalam proses belajar meskipun telah 

mencarikan guru terbaik bagi Syafi‟i, memberi keteladanan dalam 

melakukan kebaikan seperti melakukan sholat lima waktu di setiap harinya, 

membiasakan Syafi‟i melakukan hal-hal baik tersebut secara berulang-ulang, 

dan memotivasi Syafi‟i untuk selalu berbuat baik kepada dirinya sendiri 

maupun orang lain, terutama dalam menuntut ilmu dan menyampaikan 

ilmu.
16

 

3. Skripsi Laili Nuriyana dengan judul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Kitab A<da>b Al-A>>’lim Wa Al-Muta’allim Karya K.H 

Muhammad Hasyim Asy‟ari” dengan hasil penelitiannya adalah konsep 

                                                           
15

 Sulistyowati, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Makarimu Al-Akhlaq 

Karangan Syaikh Muhammad Bin Salih Al-Uthaimin Kaitannya Dengan Pendidikan Karakter dan 

Budaya Bangsa Indonesia,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016). 

16
 Yulianingsih, “Peran Ibu Dalam Membentuk Karakter Anak (Metode Fatimah Binti 

Ubaidilah Dalam Mendidik Imam Syafi‟i Kajian Buku Biografi Imam Syafi‟i Karya Tariq Suwaidan,” 

(Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017). 
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pendidikan karakter dalam kitab A<da>b Al-A>>’lim Wa Al-Muta’allim Karya 

K.H Muhammad Hasyim Asy‟ari yaitu (1) etika seorang murid terhadap 

dirinya sendiri, (2) etika seorang murid terhadap guru, (3) etika seorang 

murid terhadap pelajaran, (4) etika seorang murid terhadap kitab. Adapun 

nilai-nilai pendidikan karakter di dalam kitab tersebut adalah rasa tanggung 

jawab, kedisiplinan, peduli, ketekunan, kejujuran, cerdas, beriman, bertaqwa, 

inovatif, sehat, gigih, kerja keras, amanah, rela berkorban, rasa ingin tahu, 

rasa hormat, berani mengambil resiko, adil, kritis, kreatif, berempati, 

pantang menyerah, rasa kebanggaan, ramah, suka menolong, saling 

menghargai, toleran, bersahabat, dan kooperatif.
17

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

                                                           
17

 Laili Nuriyana, “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab A<da>b Al-A>>’lim 

Wa Al-Muta’allim Karya K.H Muhammad Hasyim Asy‟ari,” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 

Malang, 2015). 
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pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.
18

 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan 

(library research). Yaitu salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang 

lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, 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.
19

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data penelitian ini sebagian besar berada di perpustakaan, dicari 

dan disitir dari berbagai macam sumber data yang berkaitan dengan 

permasalahan yang hendak diteliti. Macam-macam data dapat diperoleh 

                                                           
18

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014), 6. 

19
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan (Jakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 190. 
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dari sumber literature.
20

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, 

maka data penelitian ini diantaranya adalah pemikiran tentang konsep 

karakter peserta didik menurut KH. Hasyim Asy‟ari dan terjemah, jurnal, 

buku yang relevan, artikel ilmiah dan surat-surat keputusan. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek data dapat diperoleh. 

Sumber data penelitian merupakan factor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Sumber data 

merupakan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Ada beberapa 

sumber data, yaitu: alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, 

perpustakaan, dan sebagainya.
21

 Sedangkan sumber data dalam penelitian 

ini berupa data tertulis yang terdapat di perpustakaan dan koleksi pribadi. 

1) Data Primer 

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan 

utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. 

2) Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah yang baru dan dapat 

pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan 

                                                           
20

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 34. 
21

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelituian Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010), 169.  
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sendiri oleh peneliti. Dan akhirnya data itu dapat juga memperkuat 

penemuan atau pengetahuan yang telah ada
22

  yaitu yang ditulis dari 

tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik penelitian yang dimaksud di sini adalah cara yang dipakai 

dalam mengumpulkan data. Dalam literatur lain, teknik penelitian sering 

disebut metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan 

sebagainya yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.
23

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi atau kajian 

isi (content analysis). Kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha untuk menarik kesimpulan melalui usaha 

menemukan karakteristik  pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. 

Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi penelitian yang 

memanfaatkan perangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih 

dari sebuah buku atau dokumen.
24

 

                                                           
22

 Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 145.  

23
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka 

Cipta,1998), 236. 

24
 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 163. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan karya ilmiah 

ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab 

sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis akan 

memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi ini mulai dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil 

penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang 

menjadi akhir dari bab ini. 

Bab kedua adalah kajian teori tentang konsep pendidikan karakter peserta 

didik perspektif pendidikan Islam. 

Bab ketiga adalah penjelasan tentang biografi K.H. Hasyim Asy‟ari dan 

deskripsi kitab A<da>b Al-A>>’lim wa al-Muta’allim karya K.H. Hasyim Asy‟ari 

serta konsep karakter peserta didik dalam kitab A<da>b Al-A>>’lim wa al-

Muta’allim. 

Bab keempat adalah analisis karakter peserta didik dalam kitab A<da>b Al-

A>>’lim wa al-Muta’allim menurut perspektif pendidikan Islam dan relevansi 

konsep karakter peserta didik dalam kitab A<da>b Al-A>>’lim wa al-Muta’allim 
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karya KH. Hasyim Asy‟ari menurut sistem pendidikan karakter di Indonesia saat 

ini. 

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 

merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI KONSEP KARAKTER PESERTA DIDIK  

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Konsep 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah rancangan, ide 

atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret.
25

 Dalam penngertian 

lain yang hampir sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sebutkan 

bahwasannya konsep adalah karya yang masih buram, pemikiran (dasar), 

rencana dasar, rancangan surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang 

diabstrakkan dari peristiwa konkret.
26

 Sedangkan dalam pemahaman yang lain 

menyebutkan, konsep adalah rancangan yang masih buram dan belum 

merupakan keputusan.
27

 

Konsep ialah definisi?. Definisi ialah pengertian atau penyebutan semua 

ciri esensi suatu obyek dengan membuang semua ciri aksidensinya. Ciri esensi 

ialah ciri yang menyebabkan obyek sebagai obyek itu sendiri, bukan yang lain. 

Ciri esensi ialah ciri pokok, sedangkan ciri aksidensi ialah ciri yang tidak pokok. 

                                                           
25

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 588. 

26
 Aka Kamarulzaman dan M. Dahlan Y. Al Barry, Kamus Ilmiah Serapan (Yogyakarta: 

Absolut, 2005), 368. 

27
 M. Sastrapradja, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum (Surabaya: Usana Offset Printing, 

1981), 273. 
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Ciri aksidensi boleh ada boleh tidak, tidak mempengaruhi adanya obyek itu.
28

 

Konsep biasanya terdiri atas satu kata, seperti kursi, Muslim. Kadang-kadang 

definisi atau konsep terdiri atas dua kata atau lebih (kata majemuk), seperti kursi 

rotan, Muslim mayoritas.
29

 

Konsep harus berlaku umum, seperti “Muslim” tadi. Oleh karena itu 

Nabi Muhammad SAW bukan konsep, bukan definisi, sekalipun Beliau Muslim. 

Presiden adalah konsep. Soeharto (tatkala naskah ini di tulis adalah Presiden RI) 

bukan konsep. Karena berlaku hanya untuk dirinya sendiri, tidak berlaku umum. 

Sedangkan presiden berlaku umum, berlaku untuk semua Presiden. Para ahli 

mengatakan konsep harus universal, maksudnya konsep harus berlaku umum, 

harus mencakup segala apa yang di cakup oleh konsep itu. Konsep Presiden 

harus mencakup semua Presiden, di mana saja, kapan pun.
30

 

Dengan demikian, yang di maksud dengan konsep adalah serangkaian 

pernyataan abstrak dan umum tentang sesuatu yang saling berhubungan dan 

bertujuan menjelaskan suatu benda, gagasan atau peristiwa. 

 

B. Karakter. 

1. Pengertian Karakter dan  

                                                           
28

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2008), 110. 

29
 Ibid., 111. 

30
 Ibid. 
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Secara harfiah, karakter berasal dari bahasa Inggris, character yang 

berarti watak, karakter atau sifat.
31

 Kata karakter berasal dari Bahasa Yunani 

yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana 

mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. 

Istilah karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) seseorang. 

Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person of character) 

apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral.
32

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang 

lain. Karakter juga bisa dipahami sebagai tabiat atau watak. Dengan 

demikian, orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki karakter, 

mempunyai kepribadian, atau berwatak.
33

 

Hermawan Kertajaya mendefinisikan karakter adalah ciri khas yang 

dimiliki oleh suatu: benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan 

mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan 

mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap. berujar, dan 

                                                           
31

 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 163. 

32
 Arismantoro, Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak 

Berkarakter (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 28. 

33
 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia Revitalisasi 

Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 16. 



23 
 

 

merespon sesuatu.
34

 Sedangkan menurut Witherington, karakter adalah 

keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan, sebagaimana yang 

tampak pada orang lain. Karakter ini bukan hanya yang melekat pada diri 

seseorang, tetapi lebih merupakan hasil daripada suatu pertumbuhan yang 

lama dalam suatu lingkungan cultural.
35

 

Apa pun sebutannya karakter ini adalah sifat batin manusia yang 

memengaruhi segenap pikiran dan perbuatannya. Banyak yang memandang 

atau mengartikannya identik dengan kepribadian. Karakter ini lebih sempit 

dari kepribadian dan hanya merupakan salah satu aspek kepribadian 

sebagaimana juga temperamen. Watak dan karakter berkenaan dengan 

kecenderungan penilaian tingkah laku individu berdasarkan standar-standar 

moral dan etika.
36

 

Sikap dan tingkah laku seorang individu dinilai oleh masyarakat 

sekitarnya sebagai sikap dan tingkah laku yang diinginkan atau ditolak, dipuji 

atau dicela, baik ataupun jahat. Dengan mengetahui adanya karakter (watak, 

sifat, tabiat ataupun perangai) seseorang dapat memperkirakan reaksi-reaksi 

dirinya terhadap berbagai fenomena yang muncul dalam diri ataupun 

                                                           
34

 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 11. 

35
 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 37.  

36
 Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 12. 
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hubungannya dengan orang lain, dalam berbagai keadaan serta bagaimana 

mengendalikannya.
37

 

Dalam pelaksanaannya hingga kini, pendidikan karakter dinilai belum 

maksimal dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia pada peserta 

didik di kehidupan nyata. Dewasa ini pendidikan karakter tampak seolah-olah 

tidak memiliki visi, misi, tujuan, strategi dan pendekatan yang tidak jelas atau 

semakin kabur. Jika di masa lalu, pra kemerdekaan Indonesia pendidikan 

karakter diarahkan pada membentuk kader bangsa yang memiliki rasa cinta 

tanah air, semangat mewujudkan Indonesia merdeka, rela berkorban,dan 

menjunjung tinggi niiai-nilai budaya bangsa, maka di masa sekarang karakter 

tersebut tampak semakin luntur. Saat ini tidak sedikit para pemimpin bangsa, 

yang memperjualbelikan kepulauan, hutan, lautan, daratan dan kekayaan 

alam lainnya demi kepentingan yang bersifat material dan bertujuan jangka 

pendek, mengolok-olok bangsanya sendiri, membiarkan negara dalam 

keadaan terpuruk dan rusak citranya di mata internasional dan sebagainya.
38

 

Sebagai akibat dari kekaburan visi, misi, tujuan, strategi dan 

pendekatan dalam pendidikan karakter tersebut, maka saat ini pendidikan 

karakter yang dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan baik formal 

maupun non formal, menjadi tidak efektif lagi. Pendidikan karakter yang 

                                                           
37

 Ibid. 

38
 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam Isu-Isu Kontemporer Tentang 

Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013) 183. 
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dilaksanakan di sekolah misalnya hanya terbatas pada pendidikan nilai-nilai, 

yakni mengajarkan nilai-nilai baik dan buruk sebagaimana yang terdapat 

dalam ajaran agama atau budaya hanya dari aspek kognitif atau pengetahuan 

belaka. Bukti belum berhasilnya pendidikan karakter pada lembaga 

pendidikan ini misalnya dapat dilihat banyaknya para pelajar yang terlibat 

pada pergaulan dan seks bebas, mengonsumsi narkoba, terlibat tawuran, dan 

berbagai tindakan kriminalitas lainnya.
39

 

Demikian pula penghormatan seseorang pada orang lain bukan lagi 

didasarkan pada kepribadian orang tersebut, melainkan lebih didasarkan pada 

kekayaan dan kedudukan orang tersebut, serta peranannya dapat memberikan 

akses bagi orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat material. 

Di kalangan sebagian besar generasi muda misalnya sudah tidak lagi takut 

berbuat dosa dan melanggar nilai-nilai moral. Mereka menganggap bahwa 

masalah kegadisan bukan lagi merupakan hal yang perlu di persoalkan. 

Akibatnya, mereka tidak merasa takut melakukan pergaulan bebas, hubungan 

seks tanpa nikah, dan lain sebagainya.
40

 

Masyarakat Indonesia saat ini sudah berubah dari kehidupan 

masyarakat budaya agraris kepada masyarakat budaya industrialis dan 

informasi, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: (1) orientasi kehidupan ke 

                                                           
39

 Ibid. 

40
 Ibid. 184. 



26 
 

 

masa depan, (2) lebih bersifat rasional, pragmatis clan hedonistik, (3) sangat 

menghargai waktu, (4) bekerja dengan penuh perhitungan dan perencanaan 

yang cermat, (5) komunikasi banyak bertumpu pada penggunaan peralatan 

teknologi komunikasi, (6) kurang memiliki waktu untuk mengerjakan 

pekerjaan pekerjaan domestik (seperti memasak, mencuci pakaian, merawat 

dan menyusui bayi, mengatur rumah tangga, dan sebagainya), (7) mengikuti 

budaya pop atau sesuatu yang sedang in, (8) profesional dalam bekerja, (9) 

cenderung individualistik dan, (10) cenderung mengikuti budaya Barat yang 

hedonistik, materialistik, dan pragmatis.
41

 

Sebagai akibat dari sangat terbukanya kesempatan kepada masyarakat 

untuk menyatakan gagasan, pikiran dan pendapatnya, maka masyarakat 

Indonesia saat ini cenderung ingin memperoleh kebebasan tanpa batas, 

kebebasan yang tidak bertanggung jawab, kebebasan yang tidak beretika, 

kebebasan yang tidak bermoral dan kebebasan yang tidak beradab Keadaan 

ini dapat dilihat dari berbagai cara dan tindakan yang dilakukan masyarakat 

terhadap orang yang dianggap tidak sejalan, berbeda atau menentang 

pendapatnya, yaitu tindakan main hakim sendiri, anarkhis dan tanpa 

menggunakan koridor hukum. Dengan adanya tindakan masyarakat yang 

demikian itu, maka citra masyarakat Indonesia yang dahulu dikenal ramah, 
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santun dan gotong royong, berubah menjadi masyarakat yang anarkhis, 

ganas, keras, kanibal, kasar, dan biadab.
42 

Masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang terpengaruh oleh 

budaya Barat yang cenderung materialistik dan sekularistik. Dalam 

masyarakat yang demikian itu, nilai-nilai moral, akhlak mulia, spiritual mulai 

terpinggirkan. Berbagai keputusan dan tindakan yang diputuskan masyarakat 

saat ini banyak didasarkan pada pertimbangan materialistik dan sekularistik 

Hal ini dapat dilihat dari cara mereka menentukan pilihan lembaga 

pendidikan bagi putera puterinya, yaitu lembaga pendidikan yang 

menjanjikan masa depan ekonomi yang lebih baik.
43

 

Dengan uraian di atas, dapat diketahui, bahwa saat ini pemikiran 

peserta didik yang merupakan anggota masyarakat yang ingin di akui 

keberadaanya sudah berubah. Yaitu dari pemikiran masyarakat agraris 

menjadi pemikiran masyarakat industrialis, informatis, dan urban. Selain itu, 

pemikiran masyarakat Indonesia juga sudah dipengaruhi tuntutan penegakan 

hak-hak asasi manusia, perilaku yang bebas tanpa kendali, serta peralatan 

teknologi informasi yang sangat kuat pengaruhnya.
44
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Keadaan ini mengharuskan adanya penguatan pendidikan karakter di 

Indonesia yang berlandaskan pada ajaran agama sebagai penuntun kehidupan 

manusia, pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan berlandaskan pada 

nilai-nilai budaya yang di akui lingkungan, serta berlandaskan tujuan 

pendidikan Nasional yang harus di miliki setiap warga negara. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter. 

Tujuan pendidikan karakter yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan 

sauatu hal. Adapun tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk 

meningkatkan mutu penyelenggran dari hasil pendidikan yang mengarah paa 

pencapaian karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan 

seimbang.
45

 Menurut Najib Zulham, tujuan pendidikan karakter adaah untu 

mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-niai luhur 

pancasila.
46

 Sementara itu T. Ramli berpendapat bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter adalah membentuk pribadi anak menjadi pribadi ang 

baik, jika dimsayarakat menjadi warga yang baik, dan jika dalam kehidupan 

bernegara menjadi warga Negara yang baik.
47
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 Zainul Miftah, Implementasi pendidikan Karakter Melalui Bimbingan Dan Konseling 

(Surabaya: Gena Pratama Pustaka, 2011), 38. 

46
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47
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Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kopetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, 

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknology yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan pancasila. 

3. Karakter Menurut Kepmendiknas. 

Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik 

Indonesia mengemukakan bahwa karakter dapat diartikan sebagai totalitas 

ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu 

yang bersifat unik, dalam arti secara khusus ciri-ciri ini membedakan antara 

satu individu dengan yang lainnya. Karena ciri-ciri karakter tersebut dapat 

diidentifikasi pada perilaku individu dan bersifat unik, maka karakter sangat 

dekat dengan kepribadian individu. Meskipun karakter setiap individu ini 

bersifat unik, karakteristik umum yang menjadi stereotip dari sekelompok 

masyarakat dan bangsa dapat diidentifikasi sebagai karakter suatu komunitas 

tertentu atau bahkan dapat pula dipandang sebagai karakter suatu bangsa. 

Dengan demikian, istilah karakter berkaitan erat dengan kepribadian 

seseorang, sehingga ia bisa disebut dengan orang yang berkarakter jika 

perilakunya sesuai dengan etika atau kaidah moral. Meskipun demikian, 

kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin seseorang yang telah terbiasa 

tersebut secara sadar menghargai pentingnya nilai-nilai karakter.
48

 

                                                           
48

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 4. 



30 
 

 

Menurut Kepmendiknas, karakter adalah sebagai nilai-nilai khas yang 

baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan 

berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan 

terejawantahkan dalam perilaku. Pertimbangan di atas juga dalam rangka 

mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui 18 penguatan nilai-nilai, yaitu:
49

 

a. Religius. 

Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai ketuhanan. 

b. Jujur. 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

 

 

c. Toleran. 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

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

d. Disiplin. 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

e. Bekerja Keras. 
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Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f. Kreatif. 

Berfikir dan melakukan sesuatu secara logis untuk menghasilkan cara 

baru dari apa yang telah dimiliki. 

g. Mandiri. 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis. 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama, hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa Ingin Tahu. 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajrinya, dilihat dan didengar. 

 

j. Semangat Kebangsaan. 

Cara berfikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara diatas kepentingan individu dan kelompok. 

k. Cinta Tanah Air. 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian , dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 
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l. Menghargai Prestasi. 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

m. Komunikatif. 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerjasma dengan orang lain. 

n. Cinta Damai. 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar Membaca. 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

 

 

p. Peduli Lingkungan. 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli Sosial. 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya memberi bantuan bagi orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
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r. Bertanggung Jawab. 

Sikap dan perilaku seseorang untuk merealisasikan tugas dan kewajiban 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri dan 

masyaraat. 

Pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter. Atas 

dasar pertimbangan tersebut, pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo 

telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 87 Tahun 2017 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini disebutkan, 

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 

olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan 

pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional 

Revolusi Mental [GNRM).
50

 

Dari 18 karakter di atas, dasar karakter dapat di kelompokkan menjadi 

4 bagian, yaitu: 

a. Yang pertama adalah siswa harus mengetahui nilai karakter yang baik, 

bukan hanya mengetahui saja, tetapi siswa juga harus memahami makna 

dari karakter yang baik, yaitu melalui nilai karakter rasa ingin tahu dan 

gemar membaca. 
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b. Yang kedua adalah siswa memiliki kemauan melakukan nilai karakter 

yang baik, berangkat dari kemauan yang mulia, dalam diri siswa akan 

terpatri karakter mulia, yaitu melalui nilai karakter disiplin, bekerja 

keras, mandiri, dan komunikatif. 

c. Yang ketiga adalah siswa nyata melakukan nilai karakter yang baik 

dalam kehidupan, dengan harapan agar menjadi kebiasaan yang baik bagi 

siswa untuk selalu berperilaku luhur dalam kesehariannya, yaitu melalui 

nilai karakter religius, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. 

d. Yang keempat adalah dampak yang dihasilkan dari perilaku karakter baik 

siswa terhadap lingkungan, dampak tersebut dapat diketahui melalui 

tanggapan atau respon lingkungan masyarakat terhadap siswa yang 

berperilaku luhur dalam kesehariannya, yaitu melalui nilai karakter 

toleran, demokratif, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial. 

Berkaitan dengan pendidikan karakter ini, ada yang berpendapat 

bahwa sesungguhnya pendidikan karakter bertujuan membentuk setiap 

pribadi menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai yang utama. Insan yang 

mempunyai nilai-nilai yang utama ini, terutama dinilai dari perilakunya 

dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada pemahamannya. Dengan demikian, 

hal yang paling penting dalam pendidikan karakter ini adalah menekankan 
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anak didik untuk mempunyai karakter yang baik dan diwujudkan dalam 

perilaku keseharian.
51

 

4. Karakter Perspektif Pendidikan Islam. 

Pada dasarnya pendidikan Islam telah mengajarkan nilai-nilai bagi 

pembentukan pendidikan karakter. Pendidikan karakter tidak berbeda dari 

pendidikan akhlak yang terangkum dalam cita-cita pendidikan Islam. 

Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada lagi 

pemikiran karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, 

keduanya dapat disebut dengan kebiasaan.
52

 

Pendidikan karakter pada prinsipnya adalah kesatuan pengetahuan, 

sikap, dan perilaku seseorang. Dengan demikian, pendidikan karakter 

menuntut adanya konsistensi dari ketiga hal tersebut. Contoh kecil, semua 

orang tahu bahwa jujur itu baik dan semua orang ingin berlaku jujur, namun 

dalam realitasnya, tidak semua orang dapat berperilaku jujur. Pendidikan 

Islam mengajarkan konsistensi atau istiqamah antara pengetahuan, sikap, dan 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
53

 

Pendidikan karakter secara teoretik sebenarnya telah ada sejak Islam 

diturunkan di dunia, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk 
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memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) manusia. Pendidikan 

karakter diartikan dengan pendidikan akhlak. Kata akhlaq berasal dari bahasa 

Arab, yakni jama‟ dari khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat, tata karma, sopan santun, adab dan tindakan.
54

 

Pendidikan karakter menurut al-Qur‟an lebih ditekankan pada 

membiasakan orang agar mempraktikkan dan mengamalkan nilai-nilai yang 

baik dan menjauhi nilai-nilai yang buruk dan ditujukan agar manusia 

mengtahui tentang cara hidup, atau bagaimana seharusnya hidup, karakter 

(akhlak) menjawab pertanyaan manusia tentang manakah hidup yang baik 

bagi manusia, dan bagaimanakah seharusnya berbuat, agar hidup memiliki  

nilai, kesucian, dan kemuliaan.
55

 Ajaran Islam sendiri mengandung 

sistematika ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, 

ibadah dan mu‟amalah, tetapi juga akhlak. Pengalaman ajaran islam secara 

utuh (kuffah) merupakan model karakter seorang muslim, bahkan 

dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi Muhammad SAW, yang 

memiliki sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah.
56
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Dengan demikian, pendidikan karakter yang berbasis pada al-Qur‟an 

dan as-Sunnah merupakan ujung tombak pembentukan perilaku peserta didik 

yang berkarakter mulia, yaitu:
57

 

a. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berikut seluruh ajaran-Nya. 

b. Berfikir rasional. 

c. Selalu berdzikir kepada Allah. 

d. Selalu bersholawat kepada Rosulullah SAW. 

e. Cerdas intelektualitasnya. 

f. Cerdas emosinya. 

g. Cerdas spiritualitasnya. 

h. Taat pada hukum Allah dan hukum negara. 

i. Jujur, adil, amanah, dan tabligh. 

j. Toleran dan menghargai pendapat orang lain dengan bijaksana. 

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya Tuntunan Akhlak 

mengemukakan bahwa yang menjadi dasar sifat seseorang itu baik atau buruk 

adalah Al-Qur‟an dan Sunnah. Apa yang baik menurut Al-Qur‟an dan 

Sunnah, itulah yang baik untuk dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebaliknya, apa yang buruk menurut Al-Qur‟an dan Sunnah berarti itu tidak 

baik dan harus dijauhi.  Adapun sunnah menjadi dasar akhlak yang kedua 
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setelah Al-Qur‟an dalam pembentukan akhlak manusia. Firman Allah dalam 

surat Al-Ahzab ayat 21 menyatakan:
58

 

 َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu”.
59

 

 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter 

adalah watak atau kepribadian yang membedakan antara individu yang satu 

dengan individu yang lainnya, yang melekat pada diri individu itu sendiri, 

maupun hasil dari pertumbuhan individu di suatu lingkungannya. Sedangkan 

pendidikan karakter ialah pendidikan yang bertujuan melahirkan pribadi  

yang tidak hanya unggul dalam kemampuan kognitif atau pemahaman saja, 

akan tetapi juga menekankan pada pembentukan  karakter yang baik dan 

diwujudkan dalam perilaku keseharian. Sehingga akan dilahirkan manusia-

manusia yang merdeka, dinamis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, 

baik terhadap Tuhan, manusia, masyarakat, maupun dirinya sendiri. 
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C. Peserta Didik. 

Peserta didik dalam pedidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh 

dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam 

mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi tersebut memberi 

arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang 

karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Anak 

kandung adalah peserta didik di dalam keluarga, murid adalah peserta didik di 

sekolah, anak-anak penduduk adalah peserta didik masyarakat sekitarnya, dan 

umat beragama menjadi peserta didik ruhaniawan dalam suatu agama.
60

 

Peserta didik salah satu komponen dalam sistem pendidikan Islam. 

Peserta didik merupakan “raw material" (bahan mentah) di dalam proses 

transformasi yang disebut pendidikan. Berbeda dengan komponen-komponen 

lain dalam sistem pendidikan karena kita menerima “materil" ini sudah setengah 

jadi, sedangkan komponen-komponen lain dapat dirumuskan dan disusun sesuai 

dengan keadaan fasilitas dan kebutuhan yang ada.
61

 

Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada pada fase 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan 

dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu 
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bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan 

menyangkut psikis.
62

  

Menurut pasal l ayat 4 UU Rl No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Syamsul Nizar mendeskripsikan enam kriteria peserta 

didik.
63

 

1. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya 

sendiri. 

2. Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. 

3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik 

disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan dimana ia berada. 

4. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani, unsur jasmani 

memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal hati nurani dan 

nafsu. 

5. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat 

dikembangkan dan berkembang secara dinamis. 

Menurut Suharsimi Arikunto, peserta didik adalah siapa saja yang 

terdatar sebagai obyek didik di suatu lembaga pendidikan. Jadi bisa diartikan 
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bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, 

dan jenis lembaga pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan 

potensi dirinya baik pada aspek akademik, maupun non akademik melalui proses 

pembelajaran yang di selenggarakan.
64

 

Peserta didik merupakan subyek didik atau subyek yang menjadi fokus 

dalam sebuah proses pendidikan. Lebih lanjut beberapa pengertian tentang 

peserta didik menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:
65

 

a. Tirtarahardja dan Sulo mengemukakan bahwa peserta didik adalah subyek 

atau pribadi yang otonom, yang ingin di akui keberadaanya. Selaku pribadi 

yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri 

(mendidik diri) secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah 

hidup yang di jumpai sepanjang hidupnya. 

b. Hamalik dalam Prihatin, mendefinisikan peserta didik merupakan suatu 

komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya di proses 

dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional. 

c. Ruhimat menjelaskan bahwa peserta didik adalah sebuah organisme yang 

rumit yang mampu tumbuh, yang mana padanya di beri kesempatan 

berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. 
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Dalam konteks pendidikan, kita menemukan beberapa istilah yang 

dipakai dalam menyebut anak didik, diantaranya adalah “murid, peserta didik, 

dan anak didik”. Semua istilah tersebut mempunyai implikasi yang berbeda. 

“Murid” merupakan bentuk isim fail dari kata ‚arada-yun'du-iradatan-muri>dun‛, 

yang berarti orang yang menginginkan. Istilah “murid" ini juga mengandung arti 

kesungguhan dalam belajar, memuliakan guru. Dalam konsep murid ini pula 

terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib. Ahmad Tafsir 

sangat yakin sekali jika istilah “murid” ini tetap dipakai, diresapi, dan diamalkan 

oleh guru dan murid, maka pendidikan akan lebih cepat dan tepat menghasilkan 

lulusan yang menjadi manusia.
66

 

Sebutan atau istilah murid ini masih bersifat umum, sama umumnya 

dengan sebutan anak didik dan peserta didik. Akan tetapi, kelihatannya istilah 

murid ini khas pengaruh agama Islam. Dalam Islam, sebutan ini diperkenalkan 

oleh para Sufi. Dalam konsep Tasawuf, “murid” ini mengandung pengertian 

orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan 

(Allah). Hal yang paling menonjol dalam istilah itu adalah kepatuhan murid 

kepada guru (mursyid)nya.
67

 

Sementara sebutan “anak didik” mengandung arti bahwa guru 

menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang guru terhadap 
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anak didik dianggap salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Namun dalam 

sebutan anak didik ini, pengajaran masih berpusat kepada guru (teacher 

centered), tetapi tidak seketat pada “guru-murid” seperti di atas.
68

 

Sebutan yang selanjutnya adalah “peserta didik”, yakni sebutan yang 

paling mutakhir. Istilah ini menekankan pentingnya murid berpartisipasi dalam 

proses pembelajaran. Dalam sebutan ini, aktivitas pelajar dalam proses 

pembelajaran dianggap salah satu kata kunci. Jika kita coba persentasekan 

aktivitas pembelajaran dari beberapa istilah di atas, kira-kira seperti ini: pada 

pengajaran guru-murid, kegiatan 100% pada guru (teacher centered), pada 

pengajaran guru-anak didik, mungkin 75% pada guru dan 25% pada anak didik, 

dan pada pengajaran guru-peserta didik, 50% pada guru dan 50% pada murid. 

Itulah beberapa pengertian anak didik dalam pendidikan dengan tinjauan 

etimologi dan berbagai implikasinya.
69

 

Dengan demikian yang di maksud dengan peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya, baik pada aspek 

akademik maupun non akademik, melalui proses pembelajaran pada jalur 

pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan 

nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. 
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D. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.
70

 

Dalam Islam, pendidikan memiliki pengertian yang luas sehingga 

muncullah berbagai istilah dalam kosa kata bahasa arab antara lain ta‟lim, 

ta‟dib dan tarbiyah.
71

 Istilah pendidikan yang pertama ialah Ta'lim, 

merupakan masdar dari kata „allama yang berarti pengajaran yang bersifat 

pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penunjukan kata Ta'lim pada pengertian pendidikan, sesuai dengan firman 

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 31:
72

 

ْم َوَعلََّم آَدَم األْْسَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَ َقاَل أَْنِبُئوِن بَِأْْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكْنتُ 
 (١٣َصاِدِقنَي )

 

Artinya:  “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 
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lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!”.
73

 

 

Berdasarkan pengertian yang ditawarkan dari kata ta'lim dan ayat di 

atas, terlihat pengertian pendidikan yang dimaksudkan mengandung makna 

yang terlalu sempit. Pengertian ta'lim hanya sebatas proses pentransferan 

seperangkat nilai antar manusia. Ia hanya dituntut untuk menguasai nilai yang 

ditransfer secara kognitif dan psikomotorik, akan tetapi tidak dituntut pada 

domain afektif. Ia hanya sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, 

tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali 

kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian 

pengetahuan.
74

 

Istilah lain yang dipakai dalam pendidikan Islam adalah konsep al-

ta‟dib. At-Attas mengatakan konsep al-ta‟dib lah yang lebih baik ketimbang 

al-tarbiyah dan al-ta‟lim. Menurutnya konsep al-ta‟dib harus dipahami secara 

benar-benar dan menyeluruh, karena struktur konsep al-ta‟dib sudah 

mencakup unsur-unsur ilmu dan instruksi  (al-ta‟lim), serta pembinaan yang 

baik (al-tarbiyah).
75
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Sementara pada masa sekarang istilah yang paling populer dipakai 

orang adalah “tarbiyah” karena menurut M. Athhiyah al-Abrasyi term yang 

mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan tarbiyah merupakan upaya yang 

mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika 

sistematis dalam berfikir, memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, 

memiliki toleransi pada yang lain, berkompetensi dalam mengungkap bahasa 

lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa keterampilan. Sedangkan istilah 

yang lain merupakan bagian dari kegiatan tarbiyah. Dengan demikian maka 

istilah pendidikan Islam disebut Tarbiyah Islamiyah.
76

 

Pendidikan Islam adalah usaha atau proses perubahan dan 

perkembangan manusia menuju ke arah yang lebih baik dan sempurna.
77

 

Pendidikan Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, bersikap 

inklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati orang lain dalam 

hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan Nasional (Undang-undang No. 2 Tahun 1989).
78

 

Muhammad SA. Ibrahimi menyatakan bahwa pendidikan Islam 

adalah: “Islamic education in true sense of the lem, is a system of education 
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which enable a man to lead his life according to the islamic ideology, so that 

he may easily mould his life in accordance with tenets of Islam.” (Pendidikan 

Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang 

memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan 

ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai 

dengan ajaran Islam). Dalam pengertian ini dinyatakan bahwa pendidikan 

Islam merupakan suatu sistem, yang di dalamnya terdapat beberapa 

komponen yang saling kait-mengait. Misalnya kesatuan sistem akidah, 

syariah, dan akhlak, yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik, yang 

mana keberartian satu komponen sangat tergantung dengan keberartian 

komponen yang lain. Pendidikan Islam juga dilandaskan atas ideologi Islam, 

sehingga proses pendidikan Islam tidak bertentangan dengan norma dan nilai 

dasar ajaran Islam.
79

 

Muhaimin menekankan pendidikan Islam pada dua hal. Pertama, 

aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan 

niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai islam. Kedua pendidikan 

islam adalah system pendidikan yang dikembangkan dan disemangati oleh 

nilai-nilai islam.
80
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Sementara Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani mendefinisikan 

pendidikan Islam dengan: “Proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran 

sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat.” Pengertian ini lebih menekankan pada perubahan tingkah 

laku, dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang 

maksimal, dari yang potensial menjadi aktual, dari yang pasif menuju yang 

aktif. Cara mengubah tingkah laku itu melalui proses pengajaran. Perubahan 

tingkah laku ini tidak saja berhenti pada level individu (etika personal) yang 

menghasilkan kesalehan individual, tapi juga mencakup level masyarakat 

(etika sosial), sehingga menghasilkan kesalehan sosial.
81

 

Muhammad Fadhil al-Jamali mengajukan pengertian pendidikan Islam 

dengan: “Upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk 

lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan 

dengan akal, perasaan maupun perbuatan.” Pengertian ini memiliki tiga unsur 

pokok dalam pendidikan Islam: (a) aktivitas pendidikan adalah 

mengembangkan, mendorong dan mengajak peserta didik untuk lebih maju 

dari kehidupan sebelumnya. Peserta didik yang tidak memiliki pengetahuan 

dan pengalaman apa-apa dibekali dan dipersiapkan dengan seperangkat 

                                                           
81

 Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam,  25. 



49 
 

 

pengetahuan, agar ia mampu merespons dengan baik; (b) upaya dalam 

pendidikan didasarkan atas nilai-nilai akhlak yang luhur dan mulia. 

Peningkatan pengetahuan dan pengalaman harus dibarengi dengan 

peningkatan kualitas akhlak, dan (c) upaya pendidikan melibatkan seluruh 

potensi manusia, baik potensi kognitif (akal), afektif (perasaan), dan 

psikomotorik (perbuatan).
82

 

Pendidikan islam merupakan pendidikan yang secara khas  memiliki 

ciri islami, berbeda dengan konsep pendidikan lain yang kajiannya lebih 

menfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadits. 

Artinya, kajian pendidikan islam bukan sekedar menyangkut aspek normative 

ajaran islam, tetapi juga terapannya dalam ragam materi, institusi, budaya, 

nilai, dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat. Jadi wajar jika para pakar 

atau praktisi dalam mendefinisikan pendidikan islam tidak lepas dari sisi 

konstruksi peserta didik sebagai sumber dan obyek.
83

 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

Islam adalah usaha orang dewasa muslim secara sadar mengarahkan dan 

membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) 

anak didik melalui nilai-nilai ajaran Islam, yang bersumber dari al-Qur‟an dan 
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Hadits dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-

nilai Islam. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan merupakan kristalisasi 

nilai-nilai yang ingin diuwujudkan ke dalam pribadi murid. Oleh karena itu 

rumusan tujuan pendidikan bersifat komprehensif, mencakup semua aspek, 

dan terintegrasi dalam pola kepribadian yang ideal.  

Abdurrahman Saleh Abdullah dalam bukunya Educational Theory 

Outlook, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Zayadi menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan harus meliputi empat aspek: 

a. Tujuan jasmani (ahdaf al-jismiyah). Bahwa proses pendidikan ditujukan 

dalam kerangka mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas 

khalifah fi al-ardh, melalui pelatihan keterampilan fisik. 

b. Tujuan rohani dan agama (ahdap al-ruhaniyah wa ahdaf al-diniyah). 

Bahwa proses pendidikan ditujuan dalam kerangka meningkatkan pribadi 

manusia dari kesetiaan yang hanya kepada Allah semata, dan 

melaksanakan akhlak qur‟ani yang diteladani oleh Nabi SAW sebagai 

perwujudan perilaku keagamaan. 

c. Tujuan intelektual (ahdaf al-aqliyah). Bahwa proses pendidikan ditujukan 

dalam rangka mengarahkan potensi intelektual manusia untuk 

menemukan kebenaran, dan sebab-sebabnya, dengan menelaah ayat-ayat-
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Nya, (ibaik qauliyah dan kauniyah) yang membawa kepada perasaan 

keimanankepada Allah Swt. 

d. Tujuan sosial (ahdaf al-ijtimayyah). Bahwa prose pendidikan ditujukan 

dalam kerangka pembentukan kepribadian yang utuh.
84
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BAB III 

Profil KH. Hasyim Asy’ari, Deskripsi Kitab A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim,  

Dan Konsep Karakter Peserta Didik Dalam Kitab  

A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim. 

 

A. Biografi K.H. Hasyim Asy’ari. 

1. Latar Belakang Keluarga KH. Hasyim Asy’ari 

Kyai Hasyim Asy‟ari merupakan tokoh yang memiliki pemikiran dan 

aktivitas yang pergerakan yang sangat luas. Hal ini merupakan konsekuensi 

logis dari bentang masa hidup Beliau yang cukup lama, mulai dari tahun 1871 

sampai dengan tahun 1947, yang selama itu telah terjadi berbagai peristiwa di 

Indonesia.
85 

Kyai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kyai Asy‟ari dan Nyai Halimah 

pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 M atau bertepatan 

dengan 12 Dzulqa‟dah tahun 1287 H. Tempat kelahiran Beliau berada di 

sekitar 2 kilometer ke arah utara dari kota Jombang tepatnya di Pesantren 

Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang menjadi wilayah 

administrasi Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang. Dengan demikian ditilik 
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dari waktu kelahiran Beliau, Beliau dapat di pandang sebagai bagian dari 

generasi Muslim paruh akhir abad ke-19.
86 

Kyai Hasyim memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy‟ari 

bin Abdul Wahab bin Abdul Halim atau yang populer dengan nama Pangeran 

Benawa bin Abdurrohman yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir 

(Sultan Hadiwijaya) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin 

Maulana Ishak bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan Giri. 

Sementara, Akarhanaf dan Khuluq menyebutnya Muhammad Hasyim binti 

Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin 

Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir atau juga dikenal 

dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng (Prabu Brawijaya VI). 

Penyebutan Pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, 

sedangkan yang kedua dari jalur ibu.
87

 Menurut De Graff, Lembu Peteng, 

yang berarti Sapi Gelap, adalah putra Prabu Brawijaya V dari hasil 

perkawinannya dengan Putri Campa. Lembu Peteng tidak tinggal di Ibu Kota 

kerajaan Majapahit, dimungkinkan sebagai akibat dari kebijakan Prabu 

Brawijaya V yang kadang-kadang memang menjadikan beberapa 

keturunannya sebagai raja muda di berbagai wilayah bagian kerajaan.
88 
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Pendapat lain juga disebutkan bahwa genealogi biologis dari Kyai 

Hasyim tidak berpuncak kepada Sunan Giri ataupun Prabu Brawijaya. Versi 

lain menyebutkan bahwa Kiai Hasyim justru memiliki garis keturunan dengan 

Sunan Gunung Jati. Nama lengkap Kyai Hasyim adalah Muhammad Hasyim 

bin Asy‟ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Pangeran Sambo bon R.A. 

Putri Khatijah binti Suna Gunung Jati. Putri Khatijah dinikahkan dengan 

Sayyid Abdurrohman bin Umar bin Muhammad bi Abu Bakar Basyaibah, 

terkenal dengan nama Sunnan Tajuddin.
89 

Meskipun demikian, Kyai Hasyim mewakili dua trah sekaligus, 

aristocrat atau bangsawan Jawa dan elit agama (islam). Dari jalur ayah, mata 

rantai genetisnya bertemu langsung dengan bangsawan muslim Jawa (Sultan 

Hadiwijaya atau Jaka Tingkir) dan sekaligus elit agama Jawa (Sunnah Giri). 

Sementara dari jalur ibu, Kyai Hasyim masih keturunan langsung Raja 

Brawijaya VI (Lembu Peteng) yang berlatar belakang bangsawan Hindu 

Jawa.
90 

Kyai Hasyim berasal dari keturunan di Jawa yang taat beragama dan 

cinta terhadap ilmu pengetahuan. Garis keturunan Kyai, terutama dari pihak 

ibu, berasal dari tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di daerahnya melalui 

pesantren yang didirikan. Sebagai contoh adalah Kyai Utsman, kakek dari 
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Kyai Hasyim dari garis ibu. Kyai Utsman merupakan Kyai terkenal karena 

berjasa memperkenalkan Thariqat Naqsyabandiyah di pulau jawa, di samping 

karena mendirikan dan mengembangkan Pesantren Gedang. Kyai Utsman 

sebelumnya adalah santri Kyai Shaihah. Karena kecerdasan dan ketinggian 

moral yang ditunjukkan, akhirnya dinikahkan dengan Layinah, putri sulung 

Kyai Shaihah.
91 

Sedangkan Kyai Asy‟ari, ayah kandung Kyai Hasyim merupakan 

santri Kyai Utsman yang pandai dan rajin dalam belajar. Fakta ini mendorong 

Kyai Asy‟ari dinikahkan dengan Nyai Halimah (Winih), putri sulung dari 

pasangan Kyai Utsman dengan Nyai Layyinah.
92 

Pada umur lima tahun, Kyai Hasyim berpindah dari Gedang ke desa 

Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota jombang karena mengikuti ayah 

dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kyai Hasyim 

menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun, sebelum akhirnya 

meninggalkan desa Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu 

hingga ke Mekkah.
93 

Pada usia ke-21, Kyai Hasyim menikah dengan Nafisah, salah satu 

seorang putri Kyai Ya‟qub (Siwalan Panji, Sidoarjo). Pernikahan itu 
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dilangsungkan pada tahun 1892 M/1308 H. tidak lama kemudian, Kyai 

Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekkah guna menunaikan 

ibadah haji bersama istrinya, Nafisah, Kyai Hasyim kemudian melanjutkan 

tinggal di Mekkah untuk menuntut ilmu. Tujuh bulan kemudian, Nafisah 

meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. Empat 

puluh hari kemudian, Abdullah menyusul sang ibu ke alam baka. Kematian 

dua orang yang sangat disayanginya itu, membuat Kyai Hasyim sangat 

terpukul. Kyai Hasyim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di tanah 

suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian.
94 

Setelah lama menduda, Kyai Hasyim menikah lagi dengan seorang 

gadis anak Kyai Romli dari desa Karangkates (Kediri) bernama Khadijah. 

Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Mekkah pada tahun 1899 M atau 

1315 H. pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama, karena 

dua tahun kemudian (1901 M), Khadijah meninggal dunia.
95 

Untuk ketiga kalinya, Kyai Hasyim menikah lagi dengan perempuan 

bernama Nafiqah, anak Kyai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Dari 

hasil perkawinannya dengan Nafiqah, Kyai Hyim mendapatkan sepuluh orang 

anak, yaitu: Hannah, Khoiriyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hakim 

(Abdul Kholik), Abdul Karim, Ubaidilah, Mashuroh, dan Muhammad Yusuf. 
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Perkawinan Kyai Hasyim dengan Nafiqah juga berhenti di tengah jalan, 

karena Nafiqah meninggal dunia pada tahun 1920 M.
96 

Sepeninggalan Nafiqah, Kyai Hasyim memutuskan menikah lagi 

dengan Masruroh, Putri Kyai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurejo, 

Pagu (Kediri). Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kyai Hasyim memiliki 

empat orang anak: Abdul Qodir, Fatimah, Khotijah, dan Muhammad Ya‟kub. 

Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan terakhir bagi Kyai Hasyim 

hingga akhir hayatnya.
97 

Kemauan yang keras dalam diri Kyai Hasyim untuk senantiasa belajar 

telah membentuk kebesaran namanya. Hal ini ditunjang dengan pola 

pengasuhan dari lingkungan keluarga yang sangat kental dengan nuasa 

pesantren. Sampai dengan berusia lima tahun, Kyai Hasyim dibesarkan oleh 

pola pendidikan dan lingkungan di rumah kakeknya di pesantren Gedang, 

Jombang. Setelah itu hingga berumur 15 tahun, Kyai Hasyim belajar agama 

kepada ayahnya sendiri di Pesantren Keras. Didorong semangat mudanya 

untuk selalu mencari ilmu, Kyai Hasyim kemudian melanjutkan studinya ke 

beberapa pesantren yang terdapat di pulau Jawa.
98 
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Kyai Hasyim meninggal dunia akibat penyakit darah tinggi atau stroke 

setelah menerima kabar tentang kondisi Republik saat itu, pada tanggal 2 Juli 

1947, datang utusan Bung Tomo dan Jendral Sudirman untuk menyampaikan 

kabar perihal agresi Militer Belanda I. dari keduanya, diperoleh kabar Jendral 

SH. Porr telah berhasil mengalahkan tentara Republik dan menguasai wilayah 

Singosari (Malang). Tidak hanya itu, pasukan Belanda juga menjadikan warga 

sipil sebagai korban, sehingga banyak diantara mereka meninggal dunia. Situs 

resmi milik pesantren Tebuireng menjelaskan secara detail peristiwa 

tersebut.
99

 

2. Riwayat Pendidikan KH. Hasyim Asy’ari. 

Kyai Hasyim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama 

islam. Untuk menobati kehausannya itu, Kyai Hasyim melanglang buana ke 

berbagai pesantren terkenal di Jawa saat itu. Tidak hanya itu. Kyai Hasyim 

juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di tanah suci 

(Mekkah dan Madinah). Dapat dikatakan, Kyai Hasyim termasuk dari sekian 

santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, “luru ilmu 

kanti lelaku” (mencari ilmu adalah dengan berkelana) atau santri kelana.
100

 

Karena berlatar belakang pesantren, kali pertama Beliau secara serius 

dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan islam oleh ayahnya sendiri. 
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Bahkan, Kyai Hasyim mendapat bimbingan dari ayahnya dalam jangka waktu 

yang cukup lama mulai masa kanak-kanak hingga berumur 15 tahun. Melalui 

ayahnya, Kyai Hasyim mulai mengenal dan mendalami Tauhid, Tafsir, 

Hadits, Bahasa Arab dan bidang kajian keislaman lainnya. Dalam bimbingan 

ayahnya tersebut, kecerdasan Kyai Hasyim cukup menonjol. Belum genab 

berumur 13 tahun, Kyai Hasyim telah mampu menguasai berbagai bidang 

kajian islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih 

senior.
101

 

Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kyai 

Hasyim berkeinginan dan meminta izin kepada orang tua untuk menjelajahi 

beberapa pesantren. Mula-mula, Kyai Hasyim belajar di pesantren Wonokoyo 

(Probolinggo), lalu berpindah ke pesantren Langitan (Tuban). Merasa belum 

cukup, Kyai Hasyim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren 

Tenggilis (Surabaya), dan kemudian, berpindah ke pesantren Kedemangan 

(Bangkalan) yang saat itu diasuh oleh Kyai Kholil. Setelah dari pesantren 

Kyai Kholil, Kyai Hasyim melanjutkan belajar di pesantren Siwalan Panji 

(Sidoarjo) yang diasuh oleh Kyai Ya‟kub. Kyai Kholil dan Kyai Ya‟kub 

dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk 

kapasitas intelektual Kyai Hasyim. Sebagaimana dicatat oleh Khuluq, selama 

3 tahun Kyai Hasyim mendalami berbagai bidang kajian islam, terutama tata 
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Bahasa Arab, Sastra, Fiqh dan Tasawuf kepada Kyai Kholil. Sementara, di 

bawah bimbingan Kyai Ya‟kub, Kyai Hasyim berhasil mendalami Tauhid, 

Fiqh, Adab, Tafsir, dan Hadits.
102

 

Setelah itu, atas nasehat Kyai Ya‟kub, Kyai Hasyim akhirnya 

meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama‟-ulama‟ terkenal di 

Mekkah sambil menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Di Mekkah, 

Kyai Hasyim berguru pada Shaykh Ahmad Ami>n al-Attar. Sayyid Sultan bin 

Ha>shim, Sayyid Ahmad bin Hasan al-Atta>s. Shaykh Sa>’id al-Yama>ni, Sayyid 

‘Alawi > bin Ahmad al-Saqqa>f. Sayyid ‘Abba>s Ma>liki>, Sayyid „Abdullah al-

Zawa>wi>. Shaykh Sa>lih Bafadal, Shaykh Sulta>n Hashim Dagastani>, Shaykh 

Shuayb bin „Abd al-Rahma>n, Shaykh Ibra>him ‘Ara>b, Shaykh Rahmatulla>h, 

Sayyid ‘Alwi > al-Saqqa>f, Sayyid Abu> Bakh Shata al-Dimyati>, dan Sayyid 

Husayn al-Habshi> yang saat itu menjadi mufti di Makkah. Selain itu, Kyai 

Hasyim juga menimba pengetahuan dari Shaykh Ahmad Khati>b 

Minankabawi>, Shaykh Nawa>wi> al-Bantani>, dan Shaykh Mahfuz al-Tirmisi>. 

Tiga nama yang disebut terakhir adalah guru besar di Mekkah saat itu yang 

juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kyai 

Hasyim dimasa selanjutnya.
103
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Prestasi belajar Kyai Hasyim yang menonjol, membuatnya kemudian 

juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid al-Hara>m. Beberapa 

ulama‟ terkenal dari berbagai Negara tercatat pernah belajar kepadanya. 

Diantaranya adalah Shaykh Sa‟d Alla>h al-Maymani> (Mufti di Bomboy, India), 

Shaykh Umar Hamdan (Ahli Hadits di Makkah), al-Shihab Ahmad bin 

Abdulla>h (Syiria). KH. Abdul Wahhab Chasbullah (Tambak Beras Jombang), 

KH. R Asnawi (Kudus), KH. Dahlan (Kudus), KH. Bisri Syansuri (Denanyar, 

Jombang), dan KH. Saleh (Tayu).
104

 

Perkembangan intelekual Kyai Hasyim juga begitu banyak 

dipengaruhi oleh Shaykh Mahfu>dz al-Tirmisi>. Di Mekkah, Shaykh Mahfu>z 

dikenal dan sangat populer sebagai ahli Hadi>ts. Martin menegaskan. Shaykh 

Mahfu>z adalah ulama jawa pertama yang mengajar Hadi>ts Bukha>ri>. Peran 

penting yang diberikan oleh Shaykh Mahfu>z adalah wajar, karena selain 

sebagai pengajar di Masjid al-Hara>m, ia juga dikenal luas menjadi isnad 

(periwayat Hadi>ts) dalam pengajaran kitab Hadi>ts Bukha>ri>. Karena otoritas 

yang dimilikinya itu, Shaykh Mahfu>z berhak memberikan ijazah kepada para 

santri yang belajar kepadanya dan telah berhasil menguasai kitab Hadi>ts 

Bukha>ri>. Ijazah yang berisikan mata rantai pewarisan atau periwayatan yang 

langsung berasal dari Imam Bukha>ri> dan telah diserahkan kepada 23 generasi 
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ulama Sahih Bukha>ri>. Dalam masa rantai tersebut, Shaykh Mahfu>z termasuk 

dalam kelompok generasi terakhir.
105

 

Kyai Hasyim merupakan murid kesayangan Shaykh Mahfu>dz al-

Tirmisi> yang mendapatkan ijazah sebagai pengajar kitab Sahih Bukha>ri>. Sejak 

saat itu, Kyai Hasyim juga dikenal menjadi salah satu ahli Hadi>ts dan 

membawa tradisi ini ke tanah air, sehingga pesantren yang didirikannya 

(Tebuireng) akhirnya dikenal juga sebagai Pesantren Hadi>ts. Tidak hanya itu, 

Kyai Hasyim juga mendalami tarekat melalui Shaykh Mahfu>dz dan darinya 

mendapatkan ijazah irshad (kewenangan sebagai guru tarekat) yang 

memberikan kewenangan bagi Kyai Hasyim untuk mengajarkan praktek-

praktek tarekat Qadiriyah wa Naqshabandiyah.
106

 

Pemikiran keagamaan Kyai Hasyim juga dipengaruhi oleh Shaykh 

Nawa>wi> al-Bantani>. Semua pengkaji islam, baik di tanah air maupun di barat 

tidak ada yang diragukan kapasitas intelektual Syakh Nawawi>. Pada saat 

belajar di bawah bimbingan Shaykh Nawawi>, Kyai Hasyim memiliki teman 

seangkatan yang beberapa diantaranya dikenal sebagai tokoh-tokoh penting di 

sekitar berdirinya Nahdlatul Ulama‟ (NU). Di antara teman seangkatan Kyai 

Hasyim ialah Kyai Haji Raden Asnawi di Kudus (Jawa Tengah), Kyai Haji 

Tubagus Muhammad Asnawi di Caringin, Purwakarta Jawa Barat, Shaykh 
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Muhammad Zainuddin bin Badawi al-Sumbawi, Shaykh Abd al-Satar bin Abd 

al-Wahha>b al-Sidqi> al-Makki>, Sayyid Ali> bin Ali> al-Habshi> al-Madani> dan 

masih banyak lagi.
107

 

Tujuh tahun waktu dihabiskan Kyai Hasyim untuk menggali 

pengetahuan dari guru-gurunya di atas. Akhirnya pada tahun 1313 H/1899 M, 

Kyai Hasyim memutuskan pulang ke tanah air. Sesampainya di tanah air, ia 

tidak langsung mendirikan pesantren, tetapi terlebih dahulu mengajar di 

pesantren ayah dan kakeknya dan kemudian diantara tahun 1903-1906 dia 

mengajar di kediaman mertuanya, Kemuning, Kediri. Pada tahun yang sama, 

Kyai Hasyim membeli sebidang tanah dari seorang dalang di Dukuh 

Tebuireng untuk didirikan sebuah pesantren yang belakangan terkenal dengan 

nama pesantren Tebuireng (Jombang). Pendirian pesantren menjadi babakan 

awal dan memberikan kesempatan bagi Kyai Hasyim mengaktualisasikan 

kapasitas keilmuannya, bukan hanya untuk dirinya melainkan juga masyarakat 

Jawa dan Nusantara.
108

 

3. Karya Tulis KH. Hasyim Asy’ari. 

Pada zamannya, tepatnya sejak permulaan tahun 1900-an hingga paruh 

akhir tahun 1940-an, Kyai Hasyim Asy‟ari termasuk salah satu intelektual 

Muslim Jawa yang cukup produktif. Beberapa karya dari berbagai disiplin 
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kajian Islam berhasil Beliau selesaikan. Karya-karya tersebut di tulis dengan 

menggunakan bahasa Arab dan bahasa Jawa. Berikut adalah beberapa karya-

karya dari KH. Hasyim Asy‟ari:
109

 

a. A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim, kitab ini membahas tentang etika 

pengajar dan pelajar, tentang hal-hal yang di perlukan oleh pelajar dalam 

kegiatan belajar serta hal-hal yang berhubungan dengan pengajar dalam 

kegiatan pembelajaran. Karya ini merupakan resume dari tiga kitab yang 

menguraikan tentang pendidikan Islam, yaitu: kitab A<da>b Al-Mu’allim 

(etika pengajar) karya Syaikh Muhammad bin Sahnun (wafat 871 H/ 

1466 M), kitab Ta’li>m Al-Muta’alim Fi Tari>q At-Ta’allum (pengarahan 

untuk pelajar tentang cara-cara belajar) yang di karang oleh Syaikh 

Burha>n Al-Di>n al-Zarnuji (wafat 591 H/ 1194 M), dan kitab Tadhki>ra>t 

Al-Shaml Wa Al-Mutakallim Fi A<da>b al-‘A<lim Wa Al-Muta’allim 

(pengingat: memuat pembicaraan mengenai etika pengajar dan pelajar) 

karya Syaikh Ibn Jama>’ah. Sebagaimana di terangkan oeh Kyai Hasyim 

sendiri, kitab ini selelsai di tulis pada hari Ahad, tanggal 22 Jumadil 

Akkhir tahun 1343 H/ 1924 M.
110

 

b. Al-Tibya>n Fi> Al Nahy ‘An Muqa >ta’at Al-Arha>m Wa Al-Aqa>rib Wa Al-

Ikhwa>n, kitab ini berisi penjelasan mengenai larangan memutuskan 
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hubungan kekeluargaan, kekerabatan dan persahabatan). Dalam 

bukunya ini, Kyai Hasyim Asy‟ari menguraikan tata cara menjalin 

silaturahim, bahaya atau larangan memutuskannya dan arti membangun 

interaksi sosial. Kitab ini lebih merupakan risa>lah (notes, catatan, sebuah 

buku kecil), karena hanya memiliki 17 halaman. Kitab ini diselesaikan 

pada hari Senin 20 Syawal 1360 H/ 1940 M.
111

 

c. Muqaddimat Al-Qanu>n Al-Asa>si> Li Jam’iyat Nahdat Al-Ulama>’ 

(Pembukaan Anggaran Dasar Organisasi Nahdlatul Ulama‟). Kitab ini 

memiliki tebal sepuluh halaman dan yang menarik, risalah tersebut 

memuat ayat-ayat Al-Qur‟an dan beberapa Hadits yang menjadi basis 

legitimasi organisasi Nahdlatul Ulama‟. Tidak hanya itu, risalah tersebut 

juga memuat pendapat-pendapat legal (fatwa) Kyai Hasyim Asy‟ari 

mengenai berbagai persoalan keagamaan.
112

 

d. Arba’i >n Hadi>tshan Tata’alaq Bi Maba>di’ Jam’iyat Nahdat Al-Ulama>’ 

(empat puluh Hadits yang terkait dengan berdirinya organisasi Nahdlatul 

Ulama‟). Risalah ini merupakan kodifikasi 40 Hadits Nabi yang menjadi 

basis legitimasi dan dasar-dasar pembentukan organisasi Nahdlatul 

Ulama‟.
113
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e. Risa>lah fi> Ta’ki >d Al-Akhdh Bi Ahad Al-Madhahib Al-A’immah Al-

Arba’ah (risalah tentang argumentasi kepengikutan terhadap empat 

Madhhab). Risalah ini lebih menitik beratkan pada uraian mengenai arti 

penting bermadhhab dalam Fiqh. Selain itu, Kyai Hasyim Asy‟ari juga 

menekankan betapa pentingnya berpegang kepada salah satu di antara 

empat madhhab (Hanafi, Ma>liki>, Sya>fi’i, dan Hanbali) yang ada. 

Meskipun hanya setebal empat halaman risalah secara umum juga 

menguraikan metodologi penggalian hukum (istinba>t al-ahka>m), metode 

ijtiha>d, serta respon atas pernyataan Ibn Hazm tentang Taqli>d.
114

 

f. Mawa>’iz (beberapa nasehat), merupakan kumpulan seruan, fatwa atau 

peringatan Kyai Hasyim Asy‟ari terhadap makin merajalelanya 

kekufuran. Selain itu, Kyai Hasyim Asy‟ari juga mengajak dan 

menekankan perlunya merujuk kembali pada Al-Qur’a>n dan Hadi>ts, dan 

tradisi salaf al-sa>lih.
115

 

g. Al-Nu>r Al-Mubi>n Fi> Mahabbat Sayyid Al-Mursali>n (cahaya yang jelas 

menerangkan cinta kepada pemimpin para Rasul). Dalam kitab ini, Kyai 

Hasyim Asy‟ari menitik beratkan uraian mengenai dasar kewajiban 

Muslim untuk beriman, mentaati, meneladani, dan mencintai Nabi 

Muhammad SAW. Selain memuat biografi singkat Nabi Muhammad 
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SAW mulai Beliau lahir hingga Beliau wafat, dan menjelaskan mu‟jizat 

sholawat Nabi, Kyai Hasyim Asy‟ari juga memberikan pembelaan 

terhadap praktek-praktek zia>rah, tawasul, serta shafa>’at. Kitab ini selesai 

di karang pada tanggal 25 Sya‟ban 1346 H/ 1927 M, terdiri dari 29 

pokok bahasan.
116

 

h. Al-Tanbi>ha>t Al-Wajiba>t Liman Yasna>’ Al-Maulid Bi Al-Munkara>t 

(peringatan untuk orang-orang yang melaksanakan peringatan maulid 

Nabi dengan cara-cara kemunkaran). Kitab ini menitik beratkan pada 

peringatan-peringatan wajib bagi penyelenggara kegiatan maulid yang di 

campuri dengan kemunkaran. Kitab ini lebih merupakan kritik terhadap 

fenomena memperingati maulid Nabi yang berlaku saat itu. Terutama 

saat Kyai Hasyim Asy‟ari mengamati peringatan maulid yang di 

selenggarakan pada malam Senin, 25 Rabi‟ Al-Awwal 1355 H/ 1936 M. 

Dalam peringatan tersebut, Kyai Hasyim Asy‟ari melihat saat para santri 

di salah satu pesantren yang sedang merayakan maulid Nabi 

menyertakan perbuatan munkar, seperti bercampurnya laki-laki dan 

perempuan, permainan yang menyerupai judi, bergelak ria, dan lain-

lain.
117

 

i. Risa>lah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama>’ah Fi > Hadi>ts Al-Mawta> wa Ashra>t 
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Al-Sa>’ah Wa Baya>n Mafhu>m Al-Sunnah Wa Al-Bid’ah (Risalah Ahl 

Al-Sunnah Wa Al-Jama‟ah; mengenai Hadits-Hadits tentang kematian 

dan tanda-tanda hari kiamat serta penjelasan mengenai Sunnah dan 

Bid‟ah). Dalam kitab ini Beliau mendeskripsikan secara rinci konsep 

Bid‟ah dan realisasinya dengan Hadi>ts, dan perlunya masyarakat tetap 

memegang teguh pola keagamaan bermadhhab. Risalah ini juga banyak 

menguraikan Hadits-Hadits yang menjelaskan kematian dan tanda-tanda 

hari kiamat.
118

 

j. Dhaw’ Al-Misbah fi> Baya>n Ahka>m Al-Nika>h (cahaya lampu yang 

benderang menerangkan hukum-hukum nikah). Kitab ini mengulas 

tentang prosedur pernikahan secara syar‟i, yang meliputi hukum-hukum, 

syarat, rukun, dan hak-hak dalam perkawinan.
119

 

k. Ad-Durrat Al-Muntashiroh fi> Masa>’il Tis’a Asharah (mutiara yang 

memancar dalam penjelasan terhadap 19 masalah). Dalam kitab ini, 

Kyai Hasyim Asy‟ari menguraikan mutiara yang memancar dalam 

menerangkan 19 masalah. Termasuk kajian tentang wali dan Thariqah 

dalam bentuk tanya-jawab mengenai 19 masalah. 
120

 

l. Al-Risa>la>h fi> Al-Aqa>’id (risalah tentang keimanan), Kyai Hasyim 
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Asy‟ari menulis kitab ini dengan bahasa Jawa Pegon. Kitab ini berisikan 

kajian Tauhid.
121

 

m. Al-Risa>la>h fi> At-Tasawuf (risalah tentang tasawuf). Risalah yang di tulis 

oleh Kyai Hasyim Asy‟ari dalam bahasa Jawa ini mengulas ma‟rifat, 

syari‟at, tarekat, dan hakekat.
122

 

Kyai Hasyim Asy‟ari juga memberikan respons tertulis terhadap 

pemikiran maupun fenomena agama saat ini. Hal ini dapat di masukkan ke 

dalam bagian dari tradisi intelektual yang konstruktif dalam menyikapi 

perbedaan pandangan. Diantara karya-karya Beliau yang sempat 

terpublikasikan dalam hal ini adalah, Ziya>da>t Ta’li >qa>t ‘Ala > Manzu>ma>t Al-

Syaikh ‘Abd Alla>h bin Ya>si>n Al-Fa>suruani> (catatan tambahan: sanggahan 

argumentatif terhadap syair-syair karya Abdullah Bin Yasin Al-Fasuruani), 

dan Tamyi>z Al-Haqq Min Al-Ba>til (perbedaan antara yang benar dan salah). 

Risalah yang pertama (Ziya>da>t) lebih spesifik pada pandangan-pandangan 

kritis terhadap nazam atau syair karya Syaikh Abdullah Bin Yasin Pasuruan 

yang berisi berbagai kritik tajam terhadap pemikiran keagamaan para Ulama‟ 

NU. Meskipun di tulis dalam bahasa Arab, namun Kyai Hasyim Asy‟ari juga 

menyertakan beberapa pasal berbahasa Jawa dan merupakan fatwa Beliau 

yang pernah di muat di majalah Nahdhatoel Oelama‟. Sedangkan risalah yang 
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kedua (Tamyi>z) di tulis pada tahun 1359 H/ 1940 M, memuat pandangan 

Beliau seputar aqidah dan amaliah sebuah alira yang di kembangkan oleh 

seorang tokoh agama di desa Sokowangi, Kandangan, Pare, Kediri. Menurut 

penuturan Kyai Hasyim Asy‟ari, aliran ini berasal dari seorang guru spiritual 

di daerah Gembongan, Blitar.
123

 

Selain berbagai karyatulis di atas, sebenarnya Kyai Hasyim Asy‟ari 

juga menuangkan gagasan-gagasan kreatif Beliau namun masih dalam bentuk 

manuskrip dan belum sempat di publikasikan. Termasuk di antaranya 

manuskrip yang di temukan di antaranya:
124

 

a. Hashiyah ‘ala > Fath Al-Rahma>n bi Sharh Risa>la>h Al-Wali> Rusla>n li 

Syaikh Al-Isla>m Zakariya> Al-Ansa>ri> (penjelasan atab Kitab “Fath Al-

Rahman” yang merupakan penjelasan “Risalah Wali Ruslan” karangan 

Syaikh Zakariya> Al-Ansa>ri>). 

b. Al-Risa>la>h Al-Tauhi>diyah (risalah tentang Tauhid). 

c. Al-Qala>’id fi > Baya>n ma> Yajib min Al-Aqa>’id (penjelasan mengenai hal-

hal yang di wajibkan dalam masalah keimanan). 

d. Al-Risa>lah Al-Jama>’ah (risalah tentang jama‟ah). 

e. Al-Jasus Fi Ahka>m Al-Nuqus. 

f. Mana>sik Sughra> (tata cara perjalanan ibadah Haji). 
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B. Deskripsi Kitab A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim. 

Kitab A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim adalah salah satu kitab pendidikan 

karya terpopuler dari KH. Hasyim Asy‟ari yang ditulis dengan menggunakan 

huruf dan tata bahasa arab, dan diterbitkan oleh Maktabah Turats Islami Pondok 

Pesantren Tebuireng Jombang. Kitab ini memaparkan beberapa pendapat KH. 

Hasyim Asy‟ari dalam pendidikan Islam, kitab ini juga menyertakan dalil-dalil 

dari Al-Qur‟an dan Hadits dan Atsar (hingga kata-kata mutiara, terutama syair) 

dalam pembahasannya, sehingga pembaca dapat mengetahui dasar hukum dari 

setiap pembahasannya untuk menggunakan metode yang ada dalam kitab A<da>b 

al-‘A<lim wa al-Muta’allim. 

A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim merupakan kitab yang membahas 

tentang etika pengajar dan pelajar, tentang hal-hal yang di perlukan oleh pelajar 

dalam kegiatan belajar serta hal-hal yang berhubungan dengan pengajar dalam 

kegiatan pembelajaran. Karya ini merupakan resume dari tiga kitab yang 

menguraikan tentang pendidikan Islam, yaitu: kitab A<da>b Al-Mu’allim (etika 

pengajar) karya Syaikh Muhammad bin Sahnun (wafat 871 H/ 1466 M), kitab 

Ta’li>m Al-Muta’alim Fi Tari>q At-Ta’allum (pengarahan untuk pelajar tentang 

cara-cara belajar) yang di karang oleh Syaikh Burha>n Al-Di>n al-Zarnuji (wafat 

591 H/ 1194 M), dan kitab Tadhki>ra>t Al-Shaml Wa Al-Mutakallim Fi A<da>b al-

‘A<lim Wa Al-Muta’allim (pengingat: memuat pembicaraan mengenai etika 
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pengajar dan pelajar) karya Syaikh Ibn Jama>’ah. Sebagaimana di terangkan oeh 

Kyai Hasyim sendiri, kitab ini selelsai di tulis pada hari Ahad, tanggal 22 

Jumadil Akkhir tahun 1343 H/ 1924 M.
125

 Kitab ini berisi 8 bab penting tentang 

etika pendidikan dalam Islam yang dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi 

guru dan peserta didik. Sebagaimana isi dari kitab tersebut di bawah ini:
126

 

1.  Bab pertama berisi tentang “Keutamaan ilmu pengetahuan dan ulama serta 

keutamaan mengajarkan dan mempelajari ilmu pengetahuan”. Pada bab 

tersebut menjelaskan tentang beberapa manfaat ilmu pengetahuan dan 

menjadi seorang intelektual yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah 

SWT. Selain itu, berisi tentang manfaat mempelajari ilmu pengetahuan dan 

mengamalkannya serta tidak lupa untuk membaginya dengan mengajarkan 

kepada orang lain. Pada akhir bab tertera warning atau peringatan bagi 

intelektual yang tidak mengamalkan ilmunya dengan benar. 

2.  Bab kedua berisi tentang “karakter peserta didik terhadap diri sendiri”. 

Pada bab ini setidaknya ada 10 macam etika yang harus dimiliki seorang 

peserta didik sebagai individu. Diantaranya secara garis besar yaitu pada 

permasalahan niat yang harus diniati dengan luhur bahwa menuntut ilmu 

adalah perintah dari Allah SWT. Sehingga dengan niat yang tulus peserta 

didik akan fokus dengan tugasnya untuk menuntut ilmu. 
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3.  Bab ketiga berisi tentang “karakter pelajar terhadap pendidik”. Pada bab 

ketiga ini berisi tentang etika peserta terhadap seorang guru atau pokok-

pokok interaksi edukatif peserta didik dengan guru meliputi 12 bagian etika 

yang harus dipenuhi oleh pelajar kepada gurunya, diantaranya dalam garis 

besarnya yakni sebagai peserta didik diharuskan untuk senantiasa 

menghormati dan menghargai seorang guru karena tanpa adanya guru, 

proses transfer ilmu pengetahuan tidak akan berjalan dengan lancar. 

4.  Bab keempat berisi tentang “karakter pelajar terhadap pelajaran”. Dalam 

hal belajar peserta didik harus memperhatikan 13 etika dalam belajarnya. Di 

dalam kitab ini secara garis besar dijelaskan bahwa seorang peserta didik 

harus rajin belajar dan tidak menyianyiakan waktu belajarnya. 

5.  Bab kelima berisi tentang “karakter pendidik terhadap diri sendiri”. 

Diantaranya ada 20 macam etika yang harus dimiliki oleh setiap individu 

guru dalam berperilaku secara personal, sehingga pada bab kelima ini 

kompetensi personal guru dijelaskan. 

6.  Bab keenam berisi tentang “karakter pendidik dalam belajar-mengajar”. 

Pada bab ini terdapat 14 poin penting tentang komponen-komponen dalam 

kegiatan pembelajaran meliputi persiapan sebelum mengajar, dan persiapan 

mengajar meliputi strategi, tehnik, dan rencana pembelajaran. 

7.  Bab ketujuh berisi tentang “karakter pendidik terhadap pelajar”. Pada bab 

ini erat kaitannya dengan interaksi edukatif guru terhadap peserta didik. 



74 
 

 

Secara garis besar bab ini menjelaskan pada kegiatan pembelajaran dimana 

guru sebagai seorang yang menjadi teladan dihadapan peserta didik. 

8.  Bab kedelapan berisi tentang “karakter terkait buku pelajaran (kitab)”. Pada 

bab ini menyinggung tentang cara memperlakukan buku dengan baik dan 

benar. 

Kombinasi dari delapan bab yang di uraikan dalam kitab ini di harapkan 

dapat menghasilkan pribadi-pribadi pelajar, orang alim maupun pendidik yang 

memiliki karakter unggul. Karakter unggul tersebut terbukti nyata dalam dalam 

pergaulan sehari-hari antara pelajar dengan pendidik, baik dalam kegiatan belajar 

mengajar (KBM) maupun di luar KBM. Lebih dari itu, karakter unggul tersebut 

juga di tujukan pada sarana-prasarana pendidikan, terutama buku-buku pelajaran 

atau kitab.
127

 

Kedelapan bab tersebut di atas dapat diklasifikasikan menjadi empat 

bagian yang menjadi signifikansi pendidikan, yaitu: 

1.  Keutamaan ilmu pengetahuan dan ahli ilmu serta mengajarkan dan 

mempelajari ilmu pengetahuan. 

2.  Tugas dan tanggung jawab peserta didik. 

3.  Tugas dan tanggung jawab guru. 

4.  Karakter terhadap buku atau kitab. 
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C. Konsep Karakter Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam Dalam Kitab 

A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim Karya K.H Hasyim Asy’ari. 

Dalam kitab A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim yang dikarang oleh KH. 

Hasyim Asy‟ari, Beliau menjelaskan tentang karakter peserta didik yang telah 

terbagi menjadi tiga poin, yaitu: 

1. Karakter Peserta Didik Terhadap Diri Sendiri. 

a. Membersihkan Hati dari Akhlak Tercela. 

Peserta didik hendaknya menyucikan hati dari segala penyakit 

hati, seperti 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.
128

 

b. Membagusi Niat Belajar. 

Peserta didik hendaknya membagusi niat dalam mencari ilmu, 

yaitu bertujuan semata-mata mencari Ridha Allah SWT, menghilangkan 

kebodohan, mengamalkan ilmu, menghidupkan syari‟at, menerangi hati, 

menghias nurani dan qona‟ah (mendekat) kepada Allah SWT. Tidak 

bertujuan duniawi, baik berupa kepemimpinan, jabatan, harta benda, 

keunggulan atas teman-temannya, penghormatan masyarakat, dan tujuan 

sejenisnya.
129
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c. Memaksimalkan Waktu Untuk Belajar. 

Perta didik hendaknya memaksimalkan masa muda dan sebagian 

besar umurdi hidupnya untuk menuntut ilmu. Peserta didik jangan sampai 

tergoda dengan sikap menunda-nunda dan berkhayal saja, karena setiap 

waktu yang telah berlalu tidak bisa di ganti.
130

 

d. Bersikap Qana‟ah Dalam Sandang, Pangan, dan Papan. 

Peserta ddik hendaknya beriskap qana‟ah (menerima apa adanya) 

terhadap makanan maupun pakaian yang di miliki. Berbekal sikap sabar 

atas kondisi ekonomi yang pas-pasan, dengan harapan dalam belajar 

dapat meraih keluasan ilmu; menghimpun kepingan-kepingan hati dari 

aneka-ragam angan-angan kosong, dan mengalir sumber-sumber hikmah 

dalam dirinya.
131

 

Imam Syafi‟i RA berkata: “Sungguh tidak akan sukses orang yang 

menuntu ilmu disertai kehormatan diri dan ekonomi melimpah. Akan 

tetapi orang yang menuntut ilmu disertai kerendahan diri, ekonomi 

sederhana dan berkhidmah (mengabdi) pada ulama‟-lah yang sukses”.
132

 

e. Pengaturan Waktu dan Tempat Belajar. 
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Peserta didik hendaknya mengatur waktu-waktunya di siang hari 

maupun malam hari, serta memanfaatkan usia hidupnya sebaik mungkin 

untuk menuntut ilmu, karena usia yang sudah berlalu tidak akan pernah 

bisa kembali lagi. Waktu-waktu yang terbaik adalah waktu sahur untuk 

menghafal, pagi hari untuk mendiskusikan ilmu, siang hari untuk 

menulis, dan malam hari untuk belajar (muthala‟ah).
133

 

Adapun tempat yang terbaik untuk menghafal adalah kamar-

kamar dan setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang melalikan. Tidak 

baik menghafalkan di tempat yang dekat pepohonan, tanaman hijau, 

sungai-sungai maupun tempat-tempat yang bising (berisik).
134

 

f. Menyedikitkan Makan dan Minum. 

Peserta didik hendaknya menyedikitkan makan dan minum, 

karena kekenyangan menghalangi ibadah dan memberatkan badan. 

Diantara manfaat sedikit makan adalah kesehatan badan dan terjaga dari 

berbagai penyakit badan, karena penyebab penyakit badan adalah 

kebanyakan makan dan minum.
135

 

g. Bersikap Wira‟i, Menjaga Diri dari Syubhat dan Haram. 
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Peserta didik hendaknya bersikap wira‟i dan berhati-hati dalam 

segala tingkah-lakunya. Peserta didik harus memperhatikan terhadap 

kehalalan makanan, minuman, pakaian tempat tinggal dan segala 

kebutuhannya yang lain, agar terang hatinya, mudah menerima ilmu, serta 

ilmunya bermanfaat.
136

 

h. Menghindari Makanan dan Aktivitas Penyebab Lupa. 

Peserta didik sebaiknya tidak konsumsi makanan yang termasuk 

penyebab kebodohan. Misalnya buah apel yang masam, buncis, dan cuka. 

Begitu juga makanan yang menyebabkan banyak lendir (dahak, riak 

dalam bahasa Jawa) yang memperlemah fungsi otak dan memberatkan 

badan misalnya banyak minum susu, ikan, dan sejenisnya.
137

 

Peserta didik seyogianya menghindari hal-hal yang menyebabkan 

lupa, misalnya: mengonsumsi makanan bekas gigitan tikus, membaca 

batu nisan kuburan, berdiri di tengah-tengah ketika menuntun dua ekor 

unta, serta membuang kutu rambut dalam keadaan hidup-hidup.
138

 

i. Mangatur Waktu Tidur, Istirahat, dan Refreshing. 
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Peserta didik hendaknya menyedikitkan tidur selama itu tidak 

berdampak buruk pada kondisi tubuh dan otaknya. Dalam sehari-

semalam, peserta didik maksimal tidur selama delapan jam.
139

 

Peserta didik diperkenankan untuk mengistirahatkan tubuh, hati, 

otak, dan indera penglihatannya apabila anggota-anggota tubuhnya 

tersebut terasa lelah dan lemah, yaitu dengan cara berekreasi (tamasya) 

dan bersantai di tempat-tempat rekreasi sekira bisa memulihkan kembali 

kebugaran tubuhnya dan tidak dzolim terhadap tubuhnya.
140

 

j. Menghindari Pergaulan yang Tidak Bermanfaat. 

Peserta didik hendaknya meninggalkan pergaulan yang tidak 

berfaedah, apalagi pergaulan dengan lawan jenis, terutama jika pergaulan 

tersebut lebih banyak permainannya dan sedikit kegiatan berfikirnya. 

Sesungguhnya bahaya pergaulan adalah menyia-nyiakan usia tanpa ada 

manfaatnya serta dapat menghilangkan (mengikis kualitas) keberagamaan 

seseorang apabila bergaul dengan orang yang rendah kualitas 

keberagamaannya.
141

 

Jka peserta didik membutuhkan seorang teman dalam bergaul, 

maka orang itu adalah seorang sahabat yang shalih, kualitas 
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keberagamaannya bagus, bertaqwa, wira‟i (menjaga diri dari hal-hal yang 

haram dan syubhat), bersih hatinya, banyak kebaikannya sedikit 

keburukannya, bagus harga dirinya, sedikit permusuhannya, mau 

mengingatkan jika si pelajar lupa dan mau membantu jika si pelajar 

ingat.
142

 

2. Karakter Pelajar Terhadap Pendidik. 

a. Berusaha dan Istikharah Mencari Pendidik Yang Tepat. 

Peserta didik hendaknya melakukan istikharah kepada Allah SWT 

terkait pendidik yang akan menjadi tempat menimba ilmu baginya, 

meraih akhlak terpuji dan karakter dari pendidik tersebut. Jika 

memungkinkan, pendidik yang di pilih adalah orang yang terjamin 

keahliannya (kualitas ilmunya), terbukti kasih-sayangnya, terlihat harga 

dirinya, terjohor penjagaan dirinya serta pengajarannya bagus dan mudah 

di fahami.
143

 

b. Mencari Pendidik yang Kenyang Pengalaman Ilmu dari Para Ahli. 

Peserta didik hendaknya bersungguh-sungguh mencari pendidik 

yang memiliki pemahaman lengkap terhadap ilmu-ilmu syari‟at; memiliki 

pendidik-pendidik yang terpercaya pada masanya, kaya pengalaman 

berdiskusi dan bergaul. Bukan belajar kepada pendidik yang hanya 
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mempelajari ilmu dari buku-buku saja tanpa di ketahui pernah bergaul 

dengan para pendidik (masyayikh) yang cendikia. Imam Syafi‟i RA 

berkata: “Barang siapa belajar fiqh dari kitab-kitab saja, maka dia akan 

menyia-nyiakan hukum-hukum (fiqh)”.
144

 

c. Mematuhi dan Bertata-Krama Terpuji Kepada Pendidik. 

Peserta didik hendaknya mematuhi pendidik dan tidak keluar dari 

pendapat maupun peraturan pendidik; bahkan peserta didik seharusnya 

memposisikan dirinya bersama pendidik seperti layaknya pasien di 

hadapan dokter spesialis.
145

 

Pelajar hendaknya meminta izin kepada pendidik tentang apa 

yang ingin di lakukan, mencari ridha pendidik terhadap apa yang di 

kerjakan, semaksimal mungkin dalam menghormati pendidik dan 

bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT melalui khidmah 

kepada pendidik.
146

 

d. Memuliakan Pendidik dari Segi Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan. 

Peserta didik harus memandang pendidik dengan penuh 

pemuliaan dan pengagungan, dan yakin bahwa pendidik telah mencapai 

derajat yang sempurna. Sesungguhnya sikap yang demikian itu membuat 
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peserta didik lebih bisa mengambil manfaat dari pendidiknya.
147

 Peserta 

didik dilarang berbicara kepada pendidik dengan kata sapaan yang tidak 

sopan maupun memanggil pendidik dengan nama aslinya, baik di 

hadapan pendidik atau tidak.
148

 

e. Melaksanakan Semua Hak Pendidik yang Menjadi Kewajiban Pelajar. 

Peserta didik seharusnya mengetahui hak-hak pendidik dan tidak 

melupakan kemuliaannya, mendo‟akan pendidik ketika Beliau masih 

hidup maupun sesudah wafat; memperhatikan anak-cucu, keluarga 

maupun orang-orang yang dikasihi pendidik, rajin berziarah ke makam 

pendidik, beristighfar dan bershadaqah untuk pendidik.
149

 

Pelajar hendaknya meneladani tingkah laku dan petunjuk 

pendidik; memelihara agama dan ilmu sebagaimana kebiasaan pendidik, 

berkarakter seperti karakter pendidik, dan tidak pernah meninggalkan 

kepatuhan kepada pendidik.
150

 

f. Berfikiran Positif Kepada Pendidik, Walau Pendidik Bersikap Kasar. 

Peserta didik hendaknya bersabar atas ketidak-ramahan dari 

pendidik. Semua itu jangan sampai mencegah peserta didik untuk 

meyakini kesempurnaan pendidik. Peserta didik hendaknya menakwili 
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sebaik-baiknya terhadap perbuatan perbuatan pendidik yang sebenarnya 

(sikap asli pendidik) berbeda dengan perbuatan-perbuatan yang 

ditampilkannya tersebut.
151

 

Apabila pendidik bersikap kasar kepada pelajar, maka hendaknya 

pelajar yang memulai minta maaf, mengaku salah dan memohon 

keridhaan pendidik. Sesungguhnya sikap yang demikian itu lebih 

menetapkan kasihsayang pendidik kepada pelajar dengan cara 

mendukung pelajar terkait sesuatu yang memiliki keutamaan serta 

menegur pelajar terkait sesuatu yang memiliki kekurangan. Semua 

perlakuan pendidik di atas sebaiknya dinilai sebagai bagian dari nikmat 

yang diberikan Allah SWT dalam bentuk perhatian dan pengawasan 

pendidik terhadap pelajar.
152

 

g. Memperhatikan Tata-Krama Ketika Hendak Menemui Pendidik. 

Peserta didik seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum 

memasuki tempat non-umum yang di dalamnya ada pendidik, baik 

pendidik itu sendirian maupun bersama orang lain. Jika peserta didik 

meminta izin dan pendidik mengetahui, namun tidak memberinya izin, 

hendaklah peserta didik meninggalkan tempat dan tidak mengulangi 

permintaan izinnya. Jika peserta didik ragu-ragu apakah pendidik 
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mengetahui dirinya, maka pelajar tidak boleh meminta izin lebih dari tiga 

kali atau tiga kali ketukan pintu. Hendaklah peserta didik mengetuk pintu 

(kediaman) pendidik secara pelan-pelan dengan penuh sopan santun, serta 

menggunakan kuku jari-jemari atau jari-jemari sedikit demi sedikit.
153

 

Peserta didik masuk ke kediaman pendidik dengan sikap yang 

sempurna, badan dan pakaian yang bersih, serta melakukan hal-hal yang 

dibutuhkan, misalnya memotong kuku dan menghilangkan bau (badan 

maupun pakaian) yang menyengat hidung; terlebih lagi jika peserta didik 

itu bermaksud untuk belajar ilmu, karena majlis ilmu merupakan majlis 

dzikir, majlis pertemuan sekaligus majlis ibadah.
154

 

h. Memperhatikan Tata-Krama Ketika Satu Ruangan Dengan Pendidik. 

Peserta didik hendaknya duduk di hadapan pendidik dengan 

penuh tata krama. Misalnya duduk bersimpuh di atas kedua lututnya; 

duduk layaknya duduk tasyahud (posisi tahiyat dalam shalat) namun 

tanpa meletakkan kedua tangannya di atas kedua lutut; atau duduk bersila 

dengan sikap tawadhu‟, tunduk, tenang dan khidmat.
155

 

Pelajar tidak boleh bercerita tentang sesuatu yang lucu tentang 

pendidik, atau sesuatu yang mengandung (unsur) penghinaan, perkataan 
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buruk maupun tata karma yang buruk. Di hadapan pendidik. pelajar tidak 

boleh meludah dan berdehem selagi memungkinkan; tidak membuang 

riak dari mulut, melainkan mengambil riak dengan sapu tangan ataupun 

bagian tepi baju. Jika bersin, pelajar sebaiknya melirihkan suara 

semaksimal mungkin dan menutupi wajahnya dengan sapu tangan. jika 

menguap, sebaiknya pelajar menutupi mulutnya setelah berusaha 

menahannya semaksimal mungkin.
156

 

i. Jika Tidak Setuju Dengan Pendidik, Pelajar Tetap Bertata-Krama. 

Peserta didik hendaknya berbicara dengan baik kepada pendidik 

semaksimal mungkin. Jika pelajar ingin menanyakan hal yang belum 

jelas, maka sebaiknya pelajar bersikap pelan-pelan untuk melakukannya, 

dan yang lebih utama adalah menanyakan semua itu di majlis-majlis 

lain.
157

 

Jika pendidik mengutip suatu pendapat atau dalil yang tidak jelas 

atau tidak benar, dikarenakan kelalaian atau kelemahan pendidik. maka 

hendaknya peserta didik mengingatkan pendidik dengan wajah berseri-

seri. tanpa merubah air muka (mimik) maupun pandangan mata, karena 

manusia tidak ada yang terpelihara dari kesalahan selain para Nabi AS.
158
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j. Bertata Krama Kepada Pendidik Dalam Segala Situasi dan Kondisi. 

Ketika pendidik menyebutkan hukum suatu kasus, suatu pelajaran, 

cerita, atau membacakan sya‟ir; sedangkan peserta didik sudah 

menghafalnya, maka hendaknya pelajar mendengarkan pendidik dengan 

seksama seolah-olah ingin mendapatkan pelajaran pada saat itu; 

menampilkan perasaan dahaga untuk mengetahui pelajaran itu, dan 

bergembira layaknya orang yang belum pernah mengetahui pelajaran itu 

sama sekali.
159

 

k. Memperhatikan Tata-Krama Dalam Berkomunikasi Dengan Pendidik 

Peserta didik hendaknya tidak mendahului pendidik untuk 

menjelaskan suatu masalah atau menjawab suatu pertanyaan; begitu juga 

peserta didik tidak boleh menjelaskan atau menjawab bersamaan dengan 

pendidik. Pelajar hendaknya tidak menampakkan pengetahuan atau 

pemahaman tentang hal itu.
160

 

Peserta didik tidak boleh memotong pembicaraan pendidik dalam 

hal apapun, tidak mendahului maupun membarengi pembicaraan 

pendidik, namun sebaiknya peserta didik bersabar menunggu sampai 

pendidik selesai berbicara, baru kemudian pelajar boleh berbicara.
161
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l. Menunjukkan Sikap Senang dan Semangat Belajar Kepada Pendidik. 

Apabila pendidik menyerahkan sesuatu kepada peserta didik, 

maka sebaiknya peserta didik menerimanya dengan tangan kanan. jika 

peserta didik mau menyerahkan lembaran kertas yang sedang dia pegang 

untuk dibaca, maka hendaklah peserta didik membuka lembaran-

lembaran dan mengangkatnya untuk diserahkan kepada pendidik. Peserta 

didik tidak boleh menyerahkan lembaran-lembaran itu dalam keadaan 

tertutup atau terlipat, kecuali jika pelajar yakin atau menduga bahwa 

pendidik memang menghendaki seperti itu.
162

 

Apabila pelajar mau menyerahkan sebuah kitab, maka sebaiknya 

dia menyerahkan dalam keadaan siap untuk dibuka dan dibaca tanpa 

perlu mencari-cari lagi. Pelajar tidak boleh melempar apapun kepada 

pendidik, baik berupa kitab, lembaran, dan sejenisnya.
163

 

Apabila pelajar mau menyerahkan sajadah untuk dipakai shalat 

oleh pendidik, maka sebaiknya pelajar menghamparkan sajadah itu 

terlebih dahulu. Pelajar tidak boleh duduk maupun shalat di atas sajadah 

itu, ketika berada di hadapan pendidik, kecuali jika tempat lainnya tidak 

suci atau memang ada uzur untuk menggunakan sajadah tersebut. Ketika 

pendidik sudah selesai menggunakan sajadah, maka para pelajar 
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hendaknya bergegas mengambil sajadah itu dan membawanya dengan 

tangan atau lengannya, jika pendidik menghendaki hal itu. Demikian 

juga, pelajar hendaknya mempersiapkan alas kaki yang dipakai pendidik, 

jika hal itu tidak memberatkan hati pendidik. Semua sikap ini 

dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT dan mencari Ridha 

pendidik.
164

 

Ketika pelajar bertemu pendidik, sebaiknya pelajar lebih dahulu 

memberi salam kepada pendidik. Pelajar sebaiknya datang menyongsong 

pendidik apabila posisi pendidik itu jauh. Pelajar tidak boleh memanggil 

dan memberi salam kepada pendidik dari kejauhan maupun dari arah 

belakang, akan tetapi harus mendekatinya, maju menemuinya, baru 

kemudian mengucapkan salam kepada pendidik.
165

 

3. Karakter Pelajar Terhadap Pelajaran. 

a. Belajar Ilmu Tauhid, Fiqh dan Tashawuf. 

Hendaknya peserta didik memulai dengan mempelajari ilmu 

(bidang studi) yang hukumnya fardhu „ain. Oleh karena itu, pelajar 

hendaknya mempelajari empat bidang studi berikut:
166
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1)  Ilmu Tauhid yang berkaitan dengan Dzat Allah Yang Maha Tinggi. 

Peserta didik cukup mempelajari ilmu ini hingga memiliki keyakinan 

bahwa Dzat Allah SWT itu wujud dan bersifat qadim (tidak 

berpermulaan), kekal, Maha Suci dari segala kekurangan, serta 

mempunyai sifat-sifat yang sempurna. 

2)  llmu Tauhid yang mempelajari sifat-sifat Allah SWT. Peserta didik 

cukup mempelajari ilmu ini hingga memiliki keyakinan bahwa Allah 

SWT mempunyai sifat Qudrat (Maha Berkuasa), Iradah (Maha 

Berkehendak), „Ilmu (Maha Mengetahui), Hayat (Maha Hidup), 

Sama‟ (Maha Mendengar), Bashar (Maha Melihat), Kalam (Maha 

Berfirman), dan lain-lain. 

3)  llmu Fiqih. Peserta didik cukup mempelajari tentang hal-hal yang 

dapat memperkuat ketaatannya kepada Allah SWT. Pelajar tidak 

boleh melakukan suatu perkara sampai dia mengetahui hukum Allah 

SWT mengenai perkara itu. 

4)  Ilmu Tasawwuf. Peserta didik cukup mempelajari tentang kondisi-

kondisi jiwa, tingkatan-tingkatan, hal-hal yang menipu dan 

menggoda jiwa, dan sejenisnya. 
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Keempat jenis ilmu (bidang studi] di atas dijelaskan Imam Al-

Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah dan Sayyid Abdullah bin 

Thahir dalam kitab Sullam Al-Taufiq.
167

 

 

 

b. Belajar Al-Qur’a>n, Hadi>ts, Aqidah, Tata Bahasa, dst. 

Setelah mempelajari ilmu yang fardhu „ain, peserta didik dapat 

melanjutkan dengan mempelajari Al-Qur’a>n hingga mampu membaca Al-

Qur’a>n dengan baik dan benar. Kemudian berusaha keras memahami 

Tafsir Al-Qur’a>n dan „Ulumul Qur’a>n lainnya, karena „Ulumul Qur’a>n 

adalah dasar, induk dan disiplin ilmu yang paling penting untuk 

dipelajari.
168

 

Selanjutnya peserta didik dapat menghafal kitab ringkasan  yang 

menghimpun kedua sisi disiplin ilmu berikut ini: Hadi>ts dan „Ulumul 

Hadi>ts, Ushuluddin (Aqidah) dan Ushul Fiqih, Nahwu dan Sharaf. 

Namun semua itu jangan sampai menyibukkan dirinya dari tadarus Al-

Qur’a>n, menjaga dan menetapi Al-Qur’a>n sebagai wiridnya setiap hari. 

Pelajar hendaklah takut melupakan ayat-ayat Al-Qur’a>n yang sudah dia 

                                                           
167

 Ibid., 44. 

168
 Ibid., 



91 
 

 

hafal, karena ada Hadi>ts tentang larangan melupakan Al-Qur’a>n yang 

sudah dihafal.
169

 

c. Menghindari Perbedaan Pendapat Para Tokoh (Ulama‟). 

Pada tingkat permulaan, sebaiknya peserta didik menghindari 

perselisihan-perselisihan pendapat di kalangan ulama‟ secara mutlak, baik 

dalam bidang studi non-agama maupun bidang studi agama, karena hal 

itu akan membuatnya bingung.
170

 Sebaliknya, peserta didik mempelajari 

satu kitab yang dia baca atau satu bidang studi yang dia tekuni secara 

menyeluruh hingga benar-benar menguasainya.
171

 

Peserta didik sebaiknya mempelajari bagian yang paling penting 

dari setiap bidang studi, dan tidak lalai dari mengamalkan ilmu (dalam 

kehidupan sehari-hari) yang merupakan tujuan ilmu.
172

 

d. Mengoreksikan Materi Pelajaran Sebelum di Hafalkan. 

Hendaknya peserta didik mengoreksikan apa yang dia baca 

sebelum menghafalkannya, dengan koreksi yang bagus, baik kepada 

pendidik maupun orang lain yang ahli. Setelah itu peserta didik 
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menghafalkannya dengan hafalan yang kuat lalu mengulang-ulang 

hafalannya dengan pengulangan yang rutin (ajeg).
173

 

Pada saat melakukan koreksi, peserta didik sebaiknya membawa 

tempat tinta, pena dan pisau agar dapat memperbaiki dan menandai apa 

yang dikoreksi, baik dalam segi bahasa maupun tata-bahasa (i‟rab)-

nya.
174

 

e. Mempelajari Hadi>ts dan Ulumul Hadi>ts Dengan Lengkap. 

Hendaknya peserta didik datang di awal waktu untuk mengikuti 

pelajaran, apalagi pelajaran Hadi>ts. Peserta didik tidak boleh 

mengabaikan belajar Hadi>ts dan Ulumul Hadi>ts, meneliti sanad-

sanadnya, (status) hukumnya, isi kandungannya, redaksi (matan)-nya, 

dan sejarah kemunculannya (asbabuI-wurud)-nya.
175

 

Pada mulanya, peserta didik sebaiknya mempelajari kitab Shahih 

Bukha>ri> dan Shahih Muslim, lalu kitab-kitab induk yang mu'tamad 

(terpercaya), misalnya: Al-Muwaththa‟ karya Imam Malik, Sunan Abu 

Dawud, Sunan aI-Nasa‟i, Sunan Ibnu Majah dan Jami‟us Shahih karya 

Imam Al-Tirmidzi. Peserta didik seyogianya tidak mempelajari Hadi>ts 

yang lebih sedikit dari kitab-kitab di atas.
176
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f. Memberi Catatan Tentang Hal-Hal yang Dinilai Penting. 

Apabila peserta didik menjelaskan kitab-kitab ringkasan yang 

dihafal dan menandai bagian-bagian yang sulit maupun materi-materi 

pelajaran yang penting, maka peserta didik sebaiknya menggunakan 

kitab-kitab yang isinya lebih banyak, disertai belajar yang rutin dan 

memberi keterangan (catatan kaki) ketika membaca atau mendengar 

materi-materi pelajaran yang bagus, permasalahan-permasalahan yang 

rumit; masalah-masalah furu‟ yang langka, solusi masalah-masalah yang 

rumit; maupun perbedaan-perbedaan di antara hukum-hukum yang 

kelihatan mirip dari seluruh bidang studi.
177

 

Peserta didik hendaknya memanfaatkan waktu ketika dia 

senggang, bersemangat, sehat dan masih muda sebelum ada sesuatu yang 

menghalanginya. Peserta didik jangan sampai memandang dirinya 

sempurna dan merasa tidak membutuhkan pendidik, karena yang 

demikian itu adalah pandangan yang tidak benar.
178

 

g. Mengikuti dan Terlibat di Majlis Belajar Sebanyak Mungkin. 

Peserta didik semaksimal mungkin berusaha menghadiri halaqah 

(tempat belajar-mengajar) pendidik, baik halaqah untuk memberi 

pelajaran, maupun untuk membacakan kitab, karena akan menambah 
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kebaikan, ilmu pengetahuan, tata krama dan kemuliaan peserta didik.
179

 

Peserta didik hendaknya berusaha keras untuk berkhidmat kepada 

pendidik dengan rutin dan bergegas, karena hal itu bisa mendatangkan 

kebaikan bagi peserta didik.
180

 

Di halaqah, peserta didik jangan hanya mendengarkan pelajaran 

dari pendidik saja, melainkan dia harus memperhatikan seluruh pelajaran 

yang dijelaskan oleh pendidik dan mencatat hal yang di rasa penting. 

Serta menemani para pendidik yang mengajarkan pelajaran tersebut 

sehingga seakan-akan seluruh pelajaran itu ditujukan kepadanya. Apabila 

peserta didik tidak mampu untuk memberi tanda pada seluruh mata 

pelajaran, maka sebaiknya dia memfokuskan diri pada hal-hal yang 

paling penting, lalu yang agak penting.
181

 

h. Bertata-Krama di Majlis Dari Awal Hingga Akhir Belajar. 

Ketika peserta didik menghadiri majlis pendidik, yang di lakukan 

pertama kali yaitu memberi salam kepada para hadirin dengan suara yang 

jelas dan tegas, serta menambah penghormatan dan pemuliaan yang 

khusus ditujukan kepada pendidik. Demikian juga peserta didik 

seharusnya mengucapkan salam ketika keluar dari tempat belajar.
182
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Setelah mengucapkan salam, peserta didik tidak boleh melangkah 

hingga melebihi bahu para hadirin menuju tempat yang dekat dengan 

pendidik, melainkan dia seharusnya duduk di batas akhir majlis; kecuali 

jika pendidik dan para hadirin memberi isyarat yang mempersilahkan dia 

untuk maju.
183

 

Peserta didik tidak boleh duduk di tengah-tengah halaqah maupun 

di depan orang lain, kecuali ketika darurat. Demikian juga peserta didik 

tidak boleh duduk di antara dua sahabat, kecuali atas izin keduanya. 

Peserta didik juga tidak boleh duduk di tempat yang lebih tinggi atau di 

atas orang yang lebih mulia daripada dirinya sendiri.
184

 

 

i. Tidak Malu Bertanya atau Meminta Penjelasan. 

Peserta didik tidak boleh malu untuk bertanya perihal materi 

pelajaran yang sulit dipahami, atau meminta penjelasan tentang materi 

pelajaran yang belum dipahami, dengan lemah lembut, tutur kata yang 

bagus dan penuh tata-krama.
185

 

Peserta didik tidak boleh bertanya tentang sesuatu yang bukan 

pada tempatnya, kecuali ada kepentingan atau meyakini bahwa pendidik 
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memperkenankan hal itu. Apabila pendidik tidak menjawab pertanyaan 

yang diajukan, maka peserta didik tidak boleh memaksanya. Jika 

pendidik menjawab kurang tepat, maka peserta didik tidak boleh 

menyanggah seketika itu juga.
186

 

j. Mentaati Urutan Giliran Belajar. 

Peserta didik harus mentaati urutan, sehingga dia tidak boleh 

mendahului giliran orang lain dengan tanpa seizin yang bersangkutan. 

Diriwayatkan bahwa ada sahabat Anshar datang kepada Rasulullah SAW 

yang bertanya kepada Beliau, kemudian datanglah seseorang dari Bani 

Tsaqif untuk bertanya kepada Beliau juga. Maka Rasulullah SAW 

bersabda: “Wahai saudaraku dari Tsaqif, sesungguhnya orang Anshar ini 

telah mendahuluimu untuk bertanya, maka duduklah terlebih dulu agar 

aku bisa memenuhi terlebih dahulu kebutuhan orang Anshar ini sebelum 

memenuhi kebutuhanmu”.
187

 

Urutan giliran didasarkan pada waktu kehadiran peserta didik di 

majlis pendidik atau tempat belajar; dan hak giliran itu tidak hilang sebab 

kepergian pelajar yang bersangkutan untuk suatu keperluan mendesak, 

misalnya: buang hajat atau wudhu‟, jika pelajar tersebut bermaksud 

kembali sesudah itu. Apabila ada dua pelajar yang sama-sama lebih 
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dahulu datangnya dan mereka bertengkar, maka harus diadakan 

pengundian, atau pendidik mendahulukan salah satu dari keduanya jika 

rekannya memang rela.
188

 

k. Bertata-Krama Ketika Bertugas Membaca Kitab. 

Hendaknya peserta didik duduk di hadapan pendidik dan 

berperilaku penuh tata krama bersama pendidik. Peserta didik hendaknya 

membawa kitab yang akan dibaca dan membawanya sendiri. Ketika 

membaca kitab, peserta didik tidak boleh meletakkan kitab itu di atas 

lantai, melainkan harus dipegang dengan tangannya. Peserta didik tidak 

boleh membaca kitab itu, kecuali setelah mendapatkan izin dari 

pendidik.
189

 

Apabila pendidik sudah memberi izin, maka pelajar memulai 

membaca kitab dengan membaca Ta‟awwudz, Basmalah, Hamdalah, dan 

Shalawat kepada Rasulullah SAW keluarga dan para sahabat Beliau. 

Kemudian pelajar berdo‟a untuk pendidik, kedua orang tua, para 

pendidiknya yang lain, untuk dirinya sendiri dan seluruh kaum Muslimin. 

Ketika membaca, pelajar sebaiknya mendo‟akan pengarang kitab itu agar 

memperoleh limpahan Rahmat dari Allah SWT.
190

 

                                                           
188

 Ibid. 52. 

189
 Ibid., 

190
 Ibid. 53. 



98 
 

 

l. Berfokus Pada Satu Bidang Studi atau Tempat Belajar. 

Hendaknya peserta didik benar-benar fokus pada satu kitab 

tertentu, sampai tidak ada bagian yang terlewatkan. Begitu juga peserta 

didik sebaiknya fokus pada satu bidang studi saja dan tidak menyibukkan 

diri dengan bidang studi lain sebelum benar-benar menguasai bidang 

studi yang pertama tadi.
191

 

Peserta didik hendaknya bersikap tawakkal, dan tidak boleh salah 

sangka dalam masalah rezeki, bahkan sebaiknya pelajar tidak 

menyibukkan hatinya untuk memikirkan masalah rezeki.
192

 Peserta didik 

sebaiknya tidak menentang maupun memusuhi orang lain, karena hal itu 

hanya akan menyia-nyiakan waktu dan bisa menimbulkan perasaan 

dendam, iri hati dan kebencian.
193

 

Peserta didik seyogianya duduk menghadap kiblat, senantiasa 

menjalankan sunnah Rasulullah SAW mengambil manfaat dari dakwah 

para ahli kebaikan, menghindari do‟a orang yang didzalimi maupun 

ghibah (menggunjing), memperbanyak shalat serta mendirikan shalat 

seperti shalatnya orang-orang khusyu‟.
194

 

m. Bergaul Dengan Rekan-Rekannya Disertai Akhlak Terpuji. 
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Hendaknya sebagai perserta didik itu memotivasi rekan-rekannya 

untuk menguasai ilmu dan menunjukkan mereka pada sumber-sumber 

aktivitas maupun faidah, serta mengalihkan mereka dari kegalauan-

kegalauan yang memberatkan pikiran mereka.
195

 

Pelajar sebaiknya membantu meringankan biaya hidup rekan-

rekannya, dan mengingatkan mereka tentang hal-hal yang dia pelajari, 

baik berupa kaidah-kaidah maupun hal-hal yang langka melalui nasehat 

dan peringatan.
196

 

Pelajar tidak boleh bersikap angkuh kepada rekan-rekannya atau 

merasa bangga dengan kecerdasan pikirannya, sebaliknya pelajar 

seharusnya memuji Allah SWT dan mohon tambahan kepada-Nya dengan 

selalu bersyukur kepada-Nya.
197
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN RELEVANSI KARAKTER 

 

A. Analisis Konsep Karakter Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam Dalam 

Kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim  Karya K.H Hasyim Asy’ari. 

Untuk menganalisis konsep pendidikan karakter yang dikembangkan oleh 

K.H Hasyim Asy‟ari, penulis menggunakan kerangka pendidikan karakter yang 

berbasis pada al-Qur‟an dan as-Sunnah, yaitu: 

1. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berikut seluruh ajaran-Nya. 

Iman ialah keyakinan penuh yang di benarkan oleh hati, di ucapkan 

oleh lidah, dan di wujudkan oleh amal perbuatan. Allah berfirman dalam al-

Qur‟an surat Ali Imran ayat 85: 

                               

                              

         

Artinya: “Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang 

diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, 

Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan 

kepada Musa, Isa dan Para Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak 

membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya 

kepada-Nyalah Kami menyerahkan diri”.
198
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Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad Saw telah di perintahkan Allah 

untuk membenarkan apa saja yang berhubungan dengan ketauhidan kepada 

Allah kepada orang-orang kafir dan orang murtad, yakni Agama Allah. 

Agama Allah ialah Agama yang memerintahkan hanya menyembah kepada 

Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan semua makhluk berserah diri 

hanya kepada Allah. Berserah diri dengan ikhlas, tulus, dalam menunaikan 

ibadah kepada-Nya. 

Dalam karakter pendidikan Islam, beriman menempati urutan pertama, 

menunjukkan betapa pentingnya seorang peserta didik khususnya untuk selalu 

mendasarkan seluruh perbuatan mulianya hanya kepada Allah dan Rosul-Nya. 

Oleh karena itu, iman kepada Allah ini harus ditanamkan di setiap jiwa 

seorang peserta didik dengan pasti dan tidak ragu-ragu. Hal tersebut sejalan 

dengan nilai karakter yang terdapat dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-

Muta’allim, meliputi nilai karakter membagusi niat, yakni berniat dengan 

sungguh-sungguh semata karena mencari ridho Allah dan melaksanakan 

Sunnah Rosulullah Saw, bukan untuk yang lain, karena sesungguhnya semua 

perbuatan yang di lakukan tergantung bagaimana niat dari yang melakukan.  

Nilai karakter selanjutnya ialah bersikap qona‟ah dalam sandang, 

pangan, dan papan. Perlunya kesadaran bagi peserta didik bahwa materi 

bukanlah segalanya, hendaknya peserta didik selalu mensyukuri apa yang dia 

miliki, dengan selalu menerima apa saja yang Allah anugerahkan kepadanya, 

92 
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karena sesungguhnya Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang 

kita inginkan.  

Selanjutnya bagi seorang peserta didik harus dengan tegas memaksa 

dirinya untuk bersikap wira‟i, yakni berhati-hati dalam segala tingkah 

lakunya. Menjaga sandang, pangan, dan papan dari segala hal yang syubhat, 

apalagi haram. Hal itu akan mempengaruhi peserta didik dalam pembelajaran, 

karena tujuan utama dalam mencari ilmu adalah berharap memperoleh ridho 

Allah.  

Disamping itu, peserta didik hendaknya selalu menjaga diri dari 

makan yang kenyang serta menghindari makanan dan aktivitas penyebab lupa. 

Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa menjaga diri dari 

segala macam penyakit, banyak makan dan minum juga akan berdampak 

negatif pada kesehatan tubuh, memberatkan badan dan apabila kekenyangan 

akan menyebabkan malas belajar. Begitu juga dengan makanan dan perbuatan 

yang menyebabkan lupa, hal itu harus dihindari oleh peserta didik, karena 

akan menyebabkan lemahnya ingatan dalam hafalan dan memahami pelajaran.  

Semuanya ini dilakukan agar hatinya menjadi terang, mudah 

menerima ilmu dan cahaya ilmu, serta meraih manfaatnya ilmu, serta di 

niatkan semata-mata demi memperoleh ridho Allah dan melaksanakan 

sunnah-sunnah Rosulullah. 

2. Berfikir rasional. 
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Manusia belajar melalui berpikir. Berfikir rasional adalah cara berfikir 

menggunakan penalaran berdasarkan data yang ada untuk mencari kebenaran 

nyata, keuntungan, dan kepentingan. Al-Qur‟an memberikan banyak argumen 

dan bukti akliah untuk menyadarkan akal manusia serta mendorongnya untuk 

berpikir dan merenung tentang kerajaan Allah Swt.
199

 Allah berfirman dalam 

surat al-Ghasiyah ayat 17-20. 

                                  

                    

Artinya: “Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia 

diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan? dan gunung-

gunung bagaimana ia ditegakkan? dan bumi bagaimana ia 

dihamparkan?”.
200

 

Dari ayat diatas, dapat kita ketahui bahwasanya Allah Swt menyuruh 

makhluknya untuk berfikir, yakni dengan mengadakan musyawarah-

musyawarah apabila menemukan suatu persoalan supaya menemukan 

kebenaran dan mampu mewujudkan keadilan di masyarakat. 

Dalam pendidikan terkhusus bagi peserta didik, berpikir rasional 

diperlukan dalam kaitannya memilih ilmu yang akan menjadi dasar 

kehidupannya. Pemilihan dasar keilmuan yang tepat melalui pemikiran yang 
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akurat akan menjadikannya sebagai individu yang tidak mudah tergoncang 

oleh perbedaan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. 

Hal tersebut berkaitan dengan nilai karakter yang terdapat dalam kitab 

A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim. KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitabnya 

menganjurkan kepada peserta didik untuk mempelajari ilmu yang berkaitan 

dengan Syariat Agama Islam, seperti Ilmu Tauhid, Fiqh, Tasawuf, al-Qur‟an, 

Hadits, Aqidah, dan sebagainya. 

Maka dari itu, sudah sepantasnya seorang peserta didik menggunakan 

akalnya untuk berfikir, memilah-milah antara pelajaran tentang syariat yang di 

perlukan sebagai pondasi menjalani hidup di dunia dan akhirat dan pelajaran 

umum yang di gunakan untuk mengejar karunia Allah di dunia. Hakikatnya 

semua mahkluk Allah sama, dan manusia di karuniai keistimewaan oleh 

Allah, yaitu berupa akal untuk berfikir dan itulah yang membedakan manusia 

dengan makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu, sebagai makhluk Allah 

yang dikaruniai akal, sudah sepantasnya peserta didik mampu membedakan 

mana ilmu pengetahuan yang harus didahulukan terlebih dahulu. Peserta didik 

hendaknya mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu „ain terlebih dahulu, 

kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang dianggap sebagai penunjang dalam 

kehidupannya. 

3. Selalu berdzikir kepada Allah. 
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Dzikir merupakan usaha manusia untuk mengingat Allah Swt, baik 

secara lisan maupun secara batin dalam situasi dan kondisi apapun. Karena 

selalu mengingat Allah merupakan nilai plus dalam proses mencari ilmu 

pengetahuan bagi peserta didik. Dzikir juga merupakan salah satu cara agar 

seseorang terhindar dari penyakit-penyakit hati, seperti iri, dengki, su‟udzon 

(berburuk sangka) dan sebagainya. 

 

Allah berfirman dalam surat ar-Ra‟d ayat 28: 

                                     

 

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.
201

 

 

Rosulullah Saw menyatakan bahwa dzikir kepada Allah adalah obat 

hati. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dan Abu Sa‟id bahwasannya 

Rosulullah Saw bersabda, “Tiadalah orang-orang duduk berdzikir kepada 

Allah melainkan para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti 

mereka, ketenangan di turunkan kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut 

mereka kepada para malaikat yang ada di dekat-Nya”. (H.R. Muslim dan At-

Tirmidzi).
202

 

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 41-42: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah 

kepada-Nya diwaktu pagi dan petang”.
203

 

 

Allah Swt memerintahkan kaum mukmin untuk senantiasa mengingat-

Nya sebanyak-banyaknya sesuai petunjuk Rosul-Nya, seperti dengan tahlil, 

tahmid, takbir, tasbih, dan ucapan lainnya yang mendekatkan diri kepada 

Allah. Yang demikian telah sesuai dengan nilai karakter dalam kitab A<da>b al-

‘A<lim Wa al-Muta’allim, yaitu membersihkan hati dari akhlak tercela, 

membagusi niat sebelum belajar, bersikap qona‟ah dalam sandang, pangan, 

dan papan, menyedikitkan makan dan minum, bersikap wira‟i, menjaga diri 

dari syubhat dan haram, serta peserta didik sebaiknya menghindari makanan 

dan aktivitas penyebab lupa. Kesemua hal itu akan menjadikan peserta didik 

lebih mengerti makna berdzikir kepada Allah (mengingat Allah) dalam segala 

situasi dan kondisi. Karena pada saat seseorang menyinambungkan zikrullah, 

ia akan merasa dekat dengan Allah Swt, serta merasa berada dalam 

perlindungan dan penjagaan-Nya. 

Dalam ayat tersebut juga di jelaskan waktu yang utama untuk 

berdzikir kepada Allah, yakni di pagi dan malam hari, pada pagi hari peserta 

didik menimba ilmu dari para pendidik, dengan harapan mendapat ridho 
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Allah, dan di malam hari waktu bagi peserta didik untuk mempelajari kembali 

ilmu yang di dapatnya pada pagi hari. Hal yang demikian bermaksud untuk 

menjaga lisan peserta didik dari ucapan yang tidak baik yang bisa 

membahayakan dirinya. 

4. Selalu bersholawat kepada Rosulullah SAW. 

Diantara hak Rosululloh Saw yang telah disyari‟atkan Allah Swt atas 

umatnya adalah senantiasa mengucapkan sholawat dan salam kepada 

Rosulullah Saw. Firman Allah Swt dalam al-Qur‟an surat al-Ahzab ayat 56: 

                                       

        
Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 

Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.
204

 

 

Bershalawat artinya: jika dari Allah berarti memberi rahmat, 

sedangkan dari Malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-

orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat seperti dengan perkataan: 

Alla>huma shalli> ‘ala> Muhammad. Dengan mengucapkan perkataan seperti 

“Assalamu'alaika ayyuhan Nabi” artinya: semoga keselamatan tercurah 

kepadamu wahai Nabi. 

Maka bagi peserta didik, seharusnya menjadikan Rosulullah Saw 

sebagai teladan yang baik, yang pantas untuk di contoh. Karena semua yang 
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berasal dari Rosul adalah dari Allah dan bukan dari nafsu. Dengan 

menjadikan Rosulullah Saw sebagai panutannya, peserta didik akan memiliki 

akhlak yang baik, sehingga terhindar dari pergaulan-pergaulan yang bisa 

menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik. 

5. Cerdas intelektualitasnya. 

Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan 

masalah, baik masalah yang ada pada dirinya sendiri maupun pada lingkungan 

sekitar. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang menuntut 

pemberdayaan otak, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi 

secara fungsional dengan yang lain. Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, 

kecerdasan intelektual adalah keceradasan yang berhubungan dengan proses 

kognitif. Seperti berfikir, daya menghubungkan, menilai dan memilah serta 

mempertimbangkan sesuatu. Dalam pengertian lain, kecerdasan intelektual 

adalah kecerdasan yang berhubungan dengan strategi pemecahan masalah 

dengan menggunakan logika.
205

 

Dengan demikian, kecerdasan intelektual berhubungan dengan proses 

kognitif seperti berfikir, daya menghubungkan dan menilai atau 

mempertimbangkan sesuatu, atau kecerdasan yang berhubungan dengan 

strategi pemecahan masalah dengan menggunakan logika.
206
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Dalam pendidikan Islam, kemampuan inilah yang harus di miliki oleh 

peserta didik. Dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dalam keadaan 

apapun peserta didik tetap di tuntut untuk selalu cerdas dalam mengelola 

waktu, baik waktu belajar, istirahat, dan waktu untuk refreshing. Hal ini 

berguna sebagai pengingat bahwa waktu adalah hal yang sangat penting bagi 

peserta didik. Peserta didik juga diharapkan mampu menemukan cara yang 

efektif dalam belajar, mencatat semua hal yang dirasa penting agar bisa di 

pelajari kembali di lain kesempatan. 

 

Allah Swt berfirman dalam surat al-Ashr ayat 1-3: 

                                

             

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 

kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran 

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.
207

 

 

6. Cerdas emosinya. 

Kecerdasan merupakan kemampuan seseorang untuk memecahkan 

masalah, baik masalah yang ada pada dirinya sendiri maupun pada lingkungan 

sekitar. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang mampu menggali, 

membangkitkan, dan menciptakan dorongan emosional menjadi dorongan 
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atau motivasi positif. Ia akan mampu merubah rasa malas menjadi rajin, 

merubah sikap tidak peduli menjadi peduli, menegakkan disiplin diri, 

mengendalikan amarah, menahan hawa nafsu atau keinginan, dan mengatasi 

kesedihan.
208

 

Dalam kaitan dengan pendidikan Islam, lingkungan merupakan faktor 

yang sangat penting terhadap perkembangan seorang peserta didik, sehingga 

ia harus bisa menentukan lingkungan yang benar-benar mendukung dalam 

proses pembelajarannya. Peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional 

yang tinggi akan mampu memahami emosi diri dan emosi orang lain sehingga 

tahu bagaimana bersikap dengan orang lain sehingga disukai banyak orang 

dan memiliki banyak teman. 

Seperti yang dikutip dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim, 

disebutkan salah satu karakter peserta didik ialah mengurangi kadar pergaulan 

yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan bisa menjaga 

pergaulan agar terhindar dari hal-hal yang dapat menghambatnya untuk 

memperoleh kesuksesan dalam belajar. Mestinya seorang peserta didik 

bergaul dengan orang-orang yang sholih, wara‟ dan semua yang termasuk 

akhlak mahmudah (terpuji), juga diharapkan untuk selalu bergaul dengan 

orang-orang yang lebih pintar dan kaya akan ilmu pengetahuan. Hal ini 

dimaksudkan supaya mereka memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 
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7. Cerdas spiritualitasnya. 

Menurut Ary Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan 

kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju 

manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran Tauhid.
209

 

Kecerdasan spiritual akan membuat siswa menjadi lebih bisa 

menyelesaikan permasalahan hidup ini berdasarkan nilai-nilai spiritual atau 

agama yang diyakini. Kecerdasan spiritual juga berkaitan dengan hati nurani.  

Hati dapat mengetahui hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh pikiran. Maka 

dari itu, hati nurani akan menjadi pembimbing manusia terhadap apa yang 

harus ditempuh dan diperbuat. 

Dalam kaitan dengan nilai karakter pada kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-

Muta’allim, seorang peserta didik diharapkan mampu menentukan seorang 

pendidik yang tepat. Peserta didik alangkah baiknya mempertimbangkan dan 

beristikharah dalam memilih pendidik yang tepat, terutama dari segi kualitas 

keagamaannya, akhlaknya dan keilmuannya, serta memilih pendidik yang 

benar-benar ahli dalam bidangnya, memiliki pemahaman lengkap dan 

pengalaman-pengalaman yang banyak. Supaya mampu mendidik dan 

membimbingnya menjadi pribadi yang memiliki wawasan yang luas dan 

memiliki akhlak dan kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama. 
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Seperti yang diriwayatkan dari sebagian ulama‟ salaf: “Ilmu (hadits) 

ini adalah (bagian dari) agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian 

memperoleh (mempelajari) agama kalian”.
210

 

8. Taat pada hukum Allah dan hukum negara. 

Taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang, dan atau setia. Taat 

dalam hal ini ialah taat kepada hukum Allah dan hukum pemerintahan. 

Hukum Allah adalah sumber dari segala sumber hukum. Maka dari itu, 

seorang peserta didik harus selalu berpedoman pada hukum Allah yang 

tertuang dalam Al-Qur‟an dan Hadits. Dalam melangkah, seorang peserta 

didik diharapkan selalu berpedoman pada hukum Allah. Melaksanakan segala 

perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan ridho dengan segala hukum-

hukum dan ketentuan Allah. 

Akan tetapi, tidak hanya hukum Allah saja, mengingat kita berada di 

Negara hukum. Taat kepada kepada pemerintah merupakan salah satu 

kewajiban bagi setiap warga Negara, karena seorang pemimpin atau khalifah 

merupakan utusan Allah di muka bumi. Oleh karena itu seyogyanya peserta 

didik juga memperhatikan hukum yang ada di suatu Negara, mematuhi segala 

aturan dan larangan yang berlaku di suatu Negara tersebut. 

Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak terlepas dari seorang 

pendidik. Berbicara masalah aturan, sudah barang tentu dalam proses 

                                                           
210

 KH. Hasyim Asy‟ari, A<da>b al-‘A<lim wa al-Muta’allim, terj. Rosidin, 30. 



113 
 

 

pendidikan ada aturan-aturan atau tata krama yang harus diperhatikan oleh 

peserta didik, terutama tata krama terhadap pendidik. Pendidik memiliki 

posisi yang sangat mulia. Peserta didik bahkan hendaknya memposisikan 

dirinya seperti layaknya pasien dihadapan seorang dokter spesialis. Mereka 

hendaknya selalu mengikuti apa yang menjadi perintah pendidik serta tidak 

menyimpang dari pendapatnya. Juga selalu meminta restu dan izin kepada 

pendidik tentang apa yang ingin mereka lakukan. Hal ini dilakukan dalam 

rangka mencari ridha guru untuk kemaslahatan murid itu sendiri. Allah 

berfirman: 

                                 

                                     

      

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 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”. 

 

9. Jujur, adil, amanah, dan tabligh. 

Kejujuran adalah komponen ruhani yang memantulkan berbagai sikap 

terpuji, berani menyatakan sikap secara transparan terbebas dari segala 
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kepalsuan dan penipuan. Hatinya terbuka dan selalu bertindak lurus, sehingga 

memiliki keberanian moral yang sangat kuat.
211

 

Perilaku jujur adalah perilaku yang di ikuti dengan sikap tanggung 

jawab atas perbuatannya. Siap mengahadapi resiko dan seluruh akibat dengan 

penuh sukacita. Tidak pernah terpikirkan olehnya untuk melemparkan 

tanggung jawab kepada orang lain karena sikap tidak bertanggung jawab 

merupakan pelecehan paling azasi terhadap orang lain, dan sekaligus 

penghinaan terhadap dirinya sediri dan kepada Tuhan.
212

 

Sebagai peserta didik, wajib bagi dirinya untuk bersikap jujur kepada 

siapapun. Selalu menyampaikan apa adanya kepada pendidik dan tidak 

berusaha menyembunyikan sesuatu hal darinya. Pun apabila diberi tugas dan 

tanggung jawab oleh pendidik haruslah amanah. Amanah merupakan dasar 

dari tanggung jawab, kepercayaan, dan kehormatan serta prinsip-prinsip yang 

melekat pada mereka yang cerdas secara ruhani. Karena seseorang yang 

memiliki sikap amanah akan dihormati orang lain.  

Telah kita ketahui bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial 

yang membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, sebagai peserta didik harus 

mempunyai semangat tabligh, yaitu semangat untuk menyampaikan 

pengetahuan yang ia miliki kepada orang lain. Karena kita ketahui 
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bahwasanya seseorang yang memiliki pengetahuan wajib baginya untuk 

menyampaikannya kepada orang lain. Seperti yang disebutkan dalam hadis 

Nabi 

 بَ لُِّغْوا َعِّنِّ َوَلْو آيَة  
Artinya: “Sampaikan dariku walau hanya satu ayat”. 

Dari hadits tersebut jelas diperintahkan kepada seseorang yang 

dikarunia suatu ilmu untuk menyampaikan kepada orang lain dengan 

pemahaman dan cara yang baik, meskipun hanya satu ayat saja. 

10. Toleran dan menghargai pendapat orang lain dengan bijaksana. 

Masyarakat merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sekumpulan 

orang dengan sejumlah perbedaan yang dimiliki. Perbedaan suatu pemikiran 

antara orang yang satu dengan lainnya tentulah sudah menjadi hal yang biasa. 

Oleh karena itu, perlu adanya sikap toleransi atau menghargai antar sesama. 

Toleransi pada dasarnya merupakan sikap lapang dada terhadap 

prinsip yang dipegang atau dianut orang lain, tanpa mengorbankan prinsip 

sendiri. Dalam bermasyarakat, dibutuhkan adanya toleransi. Baik dalam 

beragama maupun dalam kehidupan bersosial. Karena dengan bertoleransi 

akan menciptakan keharmonisan dalam lingkungan. 

Pun dalam kegiatan pembelajaran, sudah barang tentu terdiri dari 

bermacam-macam pendidik dan peserta didik dengan berbagai watak dan 

karakter sendiri-sendiri. Oleh karena itu, disinilah peran sebuah toleransi. 

Antar sesama peserta didik, diharapkan selalu menjaga toleransi. Saling 
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menghargai pendapat, saling bekerja sama serta tidak mengedepankan ego 

masing-masing. 

Dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim, disebutkan 

bahwasanya sebagai seorang peserta didik harus tetap bertata krama. Apabila 

ia memiliki sebuah pemikiran atau pendapat yang kurang sejalan dengan 

pemikiran pendidik, hendaklah ia tetap bertata krama. Apabila peserta didik 

menemui penjelasan yang mungkin ia belum fahami hendaklah ia 

menanyakan dengan pelan dan dengan sikap sopan santun. Apabila hendak 

bertanya tentang sesuatu hal, hendaklah ia memperhatikan tata krama dan 

aturan yang ada. Peserta didik harus melihat kapan dan dimana waktu yang 

tepat. Tidak dibenarkan bagi peserta didik untuk bertanya ketika pendidik 

berada di jalan atau sedang dalam perjalanan atau sedang banyak urusan. Hal 

ini dilakukan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah SWT dan mencari 

Ridha pendidik. 

 

B. Relevansi Konsep Karakter Peserta Didik Dalam Kitab A<da>b al-A>>’lim Wa al-

Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari, Dengan Sistem Pendidikan Karakter 

di Indonesia Saat Ini. 

Konsep utama dari pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari adalah mengutamakan 

ketaqwaan kepada Allah Swt dengan menjalankan semua yang di perintahkan dan 

menjalankan sunnah-sunnah Rosul-Nya disertai dengan niat yang lurus dalam 
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perilaku menjalani kehidupan. Beliu merupakan ulama‟ yang mengadopsi 

pendidikan Islam klasik yang lebih mengedepankan aspek-aspek normatif, tradisi 

belajar mengajar yang di pandang telah mengantarkan umat Islam kepada zaman 

keemasan yang di bahas pada salah satu karya Beliau dalam kitab A<da>b al-A>>’lim 

Wa al-Muta’allim.  

Jika di kaitkan dengan dengan realitas pendidikan karakter peserta didik di 

Indonesia dewasa ini di mana mulai terdapat kecenderungan melemahnya 

pendidikan karakter, maka mutiara-mutiara pendidikan karakter yang di tulis oleh 

KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab A<da>b al-A>>’lim Wa al-Muta’allim tersebut 

relevan untuk di gunakan kembali sebagai acuan bagi dunia pendidikan Islam. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang di kembangkan oleh KH. Hasyim Asy‟ari 

dapat di gunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia sebagai panduan bagi 

pengembangan kurikulum pendidikan akhlak di lembaga pendidikan. 

Semakin jelas bahwa pemikiran pendidikan karakter KH. Hasyim Asy‟ari 

ini masih sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Apalagi jika melihat kondisi pendidikan yang ada sekarang ini, dimana sudah 

banyak anak didik yang tidak bisa membaca al-Qur‟an, beberapa peserta didik 

yang tidak mempunyai rasa hormat kepada pendidik, atau peserta didik yang 

sudah berani melanggar nilai-nilai Syari‟ah dalam Islam. 

Pendidikan karakter sekarang ini, pada umumnya masih pada taraf 

menghafal atau memperkenalkan nilai tetapi belum sampai pada tingkat 



118 
 

 

penghayatan nilai-nilai tersebut, apalagi sampai pada tingkat menjadikan nilai-

nilai itu sebagai komitmen pribadi di dalam kehidupan. Oleh karena itu, di 

perlukan kajian lebih mendalam tentang pendidikan karakter dari beberapa 

literatur klasik maupun mondern yang akan memberikan sumbangan terhadap 

pemikiran tersebut. Jika di tinjau ulang dari kitab A<da>b al-A>>’lim Wa al-

Muta’allim karya KH. Hasyim Asy‟ari, maka terdapat risalah pendidikan yang 

memuat tentang pendidikan karakter khususnya tentang niali-nilai karakter yang 

harus di miliki oleh peserta didik. 

Di dalam kitab tersebut terdapat beberapa bab, di antaranya ialah bab yang 

menjelaskan tentang karakter peserta didik terhadap diri sendiri, karakter peserta 

didik terhadap pendidik, dan karakter peserta didik terhadap pelajaran. 

Beberapa konsep yang disusun oleh KH. Hasyim Asy‟ari tentang karakter 

peserta didik dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim yang telah diuraikan 

di atas, terdapat relevansi dengan sistem pendidikan karakter di Indonesia, 

sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut: 

1. Karakter Peserta Didik Terhadap Diri Sendiri. 

Dalam pendidikan karakter pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari disebutkan 

peserta didik harus bertaqwa kepada Allah Swt diantaranya membersihkan 

hati dari akhlak tercela, membagusi niat belajar, dan bersikap wira‟i, menjaga 

diri dari syubhat dan haram, hal ini sesuai dengan pendidikan karakter di 

Indonesia saat ini yaitu religius, karena itu adalah sikap dan perilaku patuh 
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dalam melaksanakan ajaran agama Islam, dan menjalankan sunnah-sunnah 

Rosulullah Saw. 

Dalam realita kehidupan saat ini, peserta didik di nilai kurang 

memperhatikan hal yang berhubungan dengan kemurnian hati sebelum 

belajar, niat belajar, dan kehati-hatian dalam perilakunya. Hal ini kurang di 

perhatikan oleh pemerintah, oleh karena itu menjadi suatu hal yang wajar 

bilamana peserta didik menjadi berkurang kesungguhannya dalam proses 

pembelajaran. Karena itu, seyogyanya bagi peserta didik sebelum memulai 

proses pembelajaran, dengan kesadaran harus menata hati dan pikiran, berniat 

semata-mata untuk mencari ilmu dan menambah wawasan, menjauhkan diri 

dan dari penyakit-penyakit hati seperti, iri, dengki, su‟udzon (berburuk 

sangka) dan sebagainya, serta senantiasa berhati-hati dengan tingkah lakunya 

dalam segala hal, baik yang berhubungan dengan agama, orang lain, dan 

sebagainya. 

2. Karakter Peserta Didik Terhadap Pendidik. 

a. Dalam sistem pendidikan karakter peserta didik di Indonesia saat ini 

yaitu toleran, hal ini relevan dengan nilai karakter yang terdapat di dalam 

kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim yaitu berfikiran positif kepada 

pendidik walau bersikap kasar, dan jika tidak setuju dengan pendidik, 

peserta didik tetap bertata-krama. 
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Perlu di cermati bahwa toleransi dewasa ini mencakup banyak 

bidang tidak hanya dalam hal keagamaan, dalam dunia pendidikan, 

setiap pendidik memiliki metode yang berbeda-beda dalam 

meyampaikan pelajaran, walaupun dengan sikap kasar pendidik, 

alangkah baiknya peserta didik tetap husnudzon, bahwa hal yang 

demikian adalah salah satu metode dan bentuk kepedulian pendidik 

kepada peserta didik. Perbedaan pendapat antara peserta didik dengan 

pendidik adalah hal wajar, maka sebaiknya peserta didik memaklumi dan 

tetap bertata-krama kepada pendidik. Karena pada zaman sekarang sopan 

santun peserta didik kepada pendidik di rasa sudah mengalami 

penurunan kualitas, di sebabkan kurangnya pemahaman peserta didik 

tentang kemuliaan pendidik sebagai penyampai ilmu yang telah Allah 

amanahkan kepada pendidik. 

b. Dalam sistem pendidikan karakter peserta didik di Indonesia saat ini 

yaitu disiplin, hal ini relevan dengan nilai karakter yang terdapat di 

dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim yaitu mengikuti atau patuh 

dan bertata-krama terpuji kepada pendidik, memuliakan pendidik dari 

segi pikiran, perkataan, dan perbuatan, memperhatikan tata-krama ketika 

hendak menemui pendidik, memperhatikan tata-krama ketika satu 

ruangan dengan pendidik, memperhatikan tata-krama dalam 



121 
 

 

berkomunikasi dengan pendidik, dan bertata-krama kepada pendidik 

dalam segala situasi dan kondisi. 

Hal ini mungkin kurang di perhatikan dalam dunia oleh 

pemerintah, sehingga sekarang banyak peserta didik yang berani 

terhadap pendidik, tanpa menaruh rasa hormat kepada pendidik. Sudah 

menjadi keharusan bagi peserta didik menunjukkan rasa hormat kepada 

para pendidik, karena merekalah sang pemegang kemuliaan ilmu, tinggi 

kedudukan mereka di hadapan Sang Pencipta. Maka, dalam keadaan 

apapun bagi peserta didik, entah saat itu akan, sedang, ataupun tidak 

bersama pendidik, seyogyanya peserta didik menunjukkan rasa 

hormatnya kepada pendidik karena kemuliaan ilmu yang Allah 

amanahkan kepada para pendidik, baik dalam pikiran, perkataan, 

maupun perbuatan, pendidik tetap wajib di hormati oleh peserta didik, 

serta selalu mematuhi apa saja kebaikan yang di perintahkan kepada 

peserta didik. Saat ini banyak peserta didik yang kurang menghormati 

pendidik dalam berbagai keadaan serta peserta didik harus membedakan 

antara pendidik yang harus di muliakan keilmuannya dengan teman baik 

yang di hargai karena persahabatan. Karena itu sangat di perlukan 

adanya pemahaman yang mendalam bagi peserta didik mengenai tata-

krama kepada pendidik dalam berbaga kondisi. 

c. Dalam sistem pendidikan karakter peserta didik di Indonesia saat ini 

yaitu bekerja keras, hal ini relevan dengan nilai karakter yang terdapat di 
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dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim yaitu berusaha dan 

istikharah mencari pendidik yang tepat, dan mencari pendidik yang 

kenyang pengalaman ilmu dari para ahli. 

Dalam hal ini baik pendidik maupun peserta didik harus 

mempunyai tekad yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Sebagai peserta 

didik yang hendak menuntut ilmu, sebaiknya peserta didik memohon 

petujuk kepada Allah mengenai siapa orang yang di anggap paling baik 

menjadi pendidiknya dan benar-benar mencari pendidik yang benar-

benar ahli di bidangnya. Mencari pendidik yang sudah terbukti kualitas 

keilmuannya, karena hal ini juga berdampak pada kualitas ilmu yang di 

terima oleh peserta didik. Maka dari itu, peserta didik harus bekerja dan 

berusaha keras dalam mencari pendidik yang benar-benar telah 

menguasai disiplin ilmu yang akan di pelajari oleh peserta didik. 

d. Dalam sistem pendidikan karakter peserta didik di Indonesia saat ini 

yaitu rasa ingin tahu, hal ini relevan dengan nilai karakter yang terdapat 

di dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim yaitu menunjukkan 

sikap senang dan semangat belajar kepada pendidik. 

Peserta didik yang memiliki sikap cinta terhadap ilmu pengetahuan 

akan selalu merasa semangat dalam proses belajar. Karena semangat dan 

antusias yang tinggi merupakan salah satu cara untuk meraih kesuksesan 

dalam belajar. Seseorang yang memiliki semangat yang tinggi akan 
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merasa tidak puas dengan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga ia 

akan berusaha untuk mencari pengetahuan dan wawasan yang lebih. 

Semangat mencari ilmu merupakan motivasi yang harus selalu dipupuk, 

karena rasa semangat merupakan keteguhan dalam menghadapi semua 

kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam proses mencari ilmu 

pengetahuan. Hal yang demikian mungkin kurang di perhatikan oleh 

pemerintah dalam pendidikan karakter, karena yang ada hanya semangat 

kebangsaan.  

3. Karakter Peserta Didik Terhadap Pelajaran. 

a. Dalam sistem pendidikan karakter peserta didik saat ini yaitu kreatif, hal 

ini relevan dengan nilai karakter yang terdapat di dalam kitab A<da>b al-

‘A<lim Wa al-Muta’allim yaitu memberi catatan tentang hal-hal yang di 

nilai penting. 

Peserta didik seyogyanya tidak hanya mengandalkan penjelasan 

dari seorang pendidik atau ingatannya saja. Dalam hal ini perlu adanya 

kreativitas dari peserta didik. Mengingat tingkat pemahaman seseorang 

yang berbeda-beda, diharapkan sebagai peserta didik mampu 

menciptakan metode dan gaya belajar sendiri yang mana bisa 

mempermudah peserta didik dalam proses penguasaan bahan 

pembelajaran, seperti mencatat hal-hal penting yang di sampaikan oleh 

pendidik, agar catatan tersebut bisa di pelajari kembali di lain waktu. 



124 
 

 

b. Dalam sistem pendidikan karakter peserta didik saat ini yaitu 

komunikatif, hal ini relevan dengan nilai karakter yang terdapat di dalam 

kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim yaitu tidak malu bertanya atau 

meminta penjelasan. 

Bertanya merupakan salah satu jembatan dalam berkomunikasi. 

Janganlah peserta didik menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam rasa malu 

yang berlebih, karena yag demikian akan membuatnya kurang memahami 

pelajaran yang disamapaikan pendidik dan menyebabkan peserta didik 

tertinggal jauh dari peserta didik yang lain. Dengan bertanya seseorang 

akan mengetahui hal baru. Sebagai seorang yang haus akan ilmu 

pengetahuan, peserta didik diharapkan mempunyai rasa keberanian untuk 

bertanya apabila menemui pelajaran yang belum mereka pahami. 

Sehingga di saat pembelajaran berlangsung akan menimbulkan suasana 

yang lebih menyenangkan dan efektif. 

c. Dalam sistem pendidikan karakter peserta didik saat ini yaitu cinta damai, 

hal ini relevan dengan nilai karakter yang terdapat di dalam kitab A<da>b 

al-‘A<lim Wa al-Muta’allim yaitu bertata-krama di majelis dari awal 

hingga akhir belajar. 

Sebagai seorang pencari ilmu, peserta didik diharapkan selalu 

menjaga sikap dan tata krama selama di dalam majelis ilmu. Peserta didik 

harus mempunyai kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak yang harus 
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di tunaikan oleh orang lain, minimal kehadirannya tidak mengganggu dan 

orang lain merasa aman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Konsep Karakter Peserta Didik Perspektif Pendidikan Islam Dalam 

Kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim Karya K.H Hasyim Asy’ari. 

Dalam pemikiran pendidikan karakter K.H Hasyim Asy‟ari dalam 

kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim, terdapat beberapa karakter yang 

sejalan dengan nilai-nilai karakter yang di kembangkan oleh pemerintah saat 

ini, yakni sebagai berikut: 

a. Dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim bahwasannya seorang 

peserta didik sepantasnya membagusi niat belajarnya, memaksimalkan 

waktu untuk belajar, mengatur waktu dan tempat belajar, menunjukkan 

sikap senang dan semangat belajar kepada pendidik, mengoreksi materi 

pelajaran sebelum di hafalkan, memberi catatan tentang hal-hal di nilai 

penting, bertata krama dari awal hingga akhir pembelajaran, tidak malu 

bertanya. Nilai-nilai karakter tersebut sejalan dengan karakter yang di 

kembamgkan oleh pemerintah yaitu kreatif, rasa ingin tahu, dan gemar 

membaca. Dengan begitu, nilai karakter yang di tunjukkan adalah sikap 

dalam proses pembelajaran yakni semangat dalam pembelajaran dan 

memaksimalkan waktu yang ada untuk belajar. 
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b. Dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim bahwasannya seorang 

peserta didik seyogyanya memiliki sifat wira‟i menjaga diri dari syubhat 

dan haram, menunaikan hak-hak pendidik yang menjadi kewajiban 

peserta didik, bergaul dengan rekan-rekannya disertai akhlak terpuji, 

mengurangi kadar pergaulan yang tidak bermanfaat. Nilai-nilai karakter 

tersebut sejalan dengan karakter yang di kembangkan oleh pemerintah 

yaitu tanggung jawab. Dengan begitu sikap yang di tunjukkan adalah 

sikap peserta didik dalam belajar. 

c. Dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim bahwasannya seorang 

peserta didik seharusnya patuh dan bertata krama terpuji kepada pendidik, 

berpikir positif kepada pendidik walau pendidik bersikap kasar, 

memuliakan pendidik, bertata krama ketika hendak menemui pendidik, 

bertata krama ketika satu ruangan dengan pendidik, jika tidak sependapat 

dengan pendidik maka peserta didik tetap sopan santun, bertata krama 

dalam berkomunikasi dengan pendidik, mentaati urutan belajar, dan 

bertata krama kepada pendidik dalam segala situasi dan kondisi. Nilai-

nilai karakter tersebut sejalan dengan karakter yang di kembangkan oleh 

pemerintah yaitu religius, toleransi, dan disiplin. Dengan begitu sikap 

yang di tunjukkan adalah sikap peserta didik terhadap pendidik yaki 

menghormati pendidik baik sedang atau tidak bersama pendidik. 
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2. Relevansi Konsep Karakter Peserta Didik Dalam Kitab A<da>b al-A>>’lim Wa 

al-Muta’allim Karya KH. Hasyim Asy’ari, Dengan Sistem Pendidikan 

Karakter di Indonesia Saat Ini. 

Relevansi pemikiran pendidikan karakter KH. Hasyim Asy‟ari dalam 

dunia pendidikan karakter di Indonesia saat ini sangat relevan, di mana nilai-

nilai dasar pendidikan karakter Beliau dapat di kembangkan sesuai dengan 

konteks pendidikan karakter di Indonesia saat ini. Pendidikan karakter sangat 

di tekankan dalam sendi agama dan memiliki peran penting dalam kehidupan 

sehari-hari, baik dalam peribadatan, kekeluargaan, pembelajaran di sekolah, 

interaksi sosial kemasyarakatan dan semua aktivitas kehidupan lainnya. 

Terlebih lagi dalam kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini yang 

mengalami penurunan kualitas karakter peserta didik. 

 

B. Saran 

1. Dari kajian tentang konsep karakter peserta didik perspektif pendidikan Islam 

dalam kitab A<da>b al-‘A<lim Wa al-Muta’allim karya K.H Hasyim Asy‟ari ini 

di harapkan menjadi bahan wacana untuk para pendidik baik guru maupun 

orang tua dalam mendidik karakter anak bangsa agar generasi penerus bangsa 

Indonesia dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjada generasi penerus 

yang benar-benar dapat diandalkan yang intelektual dan berakhlakul karimah. 
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2. Bagi lembaga pendidikan diharapkan selain memperhatikan materi pelajaran 

dalam suatu lembaga juga memperhatikan karakter peserta didik yang belum 

sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang berdasarkan pada al-Qur‟an dan 

Hadits, sebagaimana yang telah tersebutkan di dalam kitab K.H. Hasyim 

Asy‟ari. 

3. Berdasarkan realita pendidikan di Indonesia saat ini, pendidikan bangsa belum 

maksimal dalam mengatasi masalah karakter peserta didik yang belum 

membaik, karenanya bagi peserta didik di harapkan menyadari bahwasannya 

ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang di amalkan, apa yang di dapat dalam 

pembelajaran seharusnya dijaga dan dipergunakan dengan benar, agar 

harapannya bisa menjauhkan peserta didik dari tindakan yang kurang terpuji, 

dan ilmunya membawa barokah dan manfaat di dunia dan akhirat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan penelitian yang sederhana mengenai 

konsep karakter peserta didik perspektif pendidikan Islam dalam kitab A<da>b 

al-‘A<lim Wa al-Muta’allim karya K.H. Hasyim Asy‟ari dapat menjadi acuan 

dan gambaran untuk penelitian selanjutnya dan bisa di kembangkan lebih 

mendalam dan lebih baik lagi. 
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