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ABSTRAK 

Maghfroh, Ayu. 2019. Konsep Pendidikan Aklak Dalam 
Kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim Karangan KH 
Hasyim Asy’ari dan Relevansinya Dengan Materi 
Akidah Akhlak Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. 
Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 
Pembimbing, Dr.Moh Miftachul Choiri, MA. 

Kata Kunci : Pendidikan Akhlak, Kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’alim Karangan KH Hasyim Asy’ari  
Akidah Akhlak. 

  Keadaan pendidikan akhlak di Indonesia 
menghadapi banyak masalah. Kurangya etika atau akhlak 
bagi murid-murid. Dikarenakan para pendidik juga belum 
bisa menjadi suri tauladan yang baik. Banyak kejadian-
kejadian buruk terjadi seperti halnya contoh kecil, murid 
berkata kotor kepada temannya, berani kepada guru, hingga 
kekerasan antar pelajar. Karena kurangnya perhatian dan 
pengawasan dari segi akhlak oleh para guru-guru. Penelitian 
ini memfokuskan kajian pada konsep pendidikan dan 
pelajar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan 
konsep pendidikan akhlak dalam kitab Adabu ‘alim Wa 
Muta’alim karangan KH Hasyim Asy’ari dan relevansi 
pendidikan akhlak dalam kitab Adabu ‘Ali Wa Muta’alim 
Karangan KH Hasyim Asy’ari dengan materi akidah akhlak 
kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 
Dan jenis penelitiannya adalah  kepustakaan (library 
research) yaitu berusaha menggali sedalam mungkin 
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terhadap sumber -sumber yang digunakan.  Penggalian ini 
dilakukan terhadap kitab Adabu ‘alim wa muta’alim 
karangan K.H Hasyim Asy’ari. Dengan teknik dokumentasi 
dalam kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim karangan KH 
Hasyim Asy’ari. Teknis analisis data penelitian ini 
menggunakan content analysis. 

 Konsep pendidikan akhlak guru dan murid dalam 
kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim yaitu bagi guru dalam 
mengajarkan ilmu hendaknya ia meluruskan niatnya terlebih 
dahulu, tidak mengharapkan materi semata-mata. 
Disamping itu, yang diajarkan hendaknya sesuai dengan 
tindakan-tindakan yang diperbuat. Bagi murid, akhlak yang 
harus dimiliki yaitu murid hendaknya berniat suci menuntut 
ilmu, jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan 
jangan melecehkan atau menyepelekkannya. Sebagai guru 
dan murid juga harus memiliki sikap khusyu’, bersikap 
wira’i, berperilaku zuhud (rendah hati), berperilaku 
tawadhu’, berperilaku saling sayang antar sesama, 
berperilaku sabar, memanfaatkan waktu, menghindari hal-
hal maksiat, dan intropeksi diri. Hubunganya materi dengan 
kitab  menghasilkan tiga ruang lingkup pendidikan akhlak 
yaitu pertama, akhlak kepada Allah dalam kitab seperti 
sikap  qona’ah, khusyu’, wira’i, zuhud, tawadhu’. Di materi 
meyakini Allah melalui kalimat thayyibah, meyakini Allah 
melalui sifat-sifat Allah. Kedua, akhlak terhadap guru dan 
sesama manusia dalam kitab seperti sikap kasih sayang 
sesama. Di materi mencontohkan sikap berakhlak baik 
ketika belajar, mengaji, dan bermain dalam kehidupan 
sehari-hari. Ketiga, akhlak terhadap diri sendiri dalam kitab 
membersihkan hati dari akhlak tercela dan di materi 
mencontohkan perilaku terpuji, syukur nikmat, sederhana, 
rendah hati, berperilaku jujur, rajin dan percaya diri.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Hakikat pendidikan tidak saja merupakan usaha 
membangun dan mewariskan nilai yang akan menjadi 
penolong dan penuntun umat manusia dalam menjalani 
kehidupan, tetapi juga untuk memperbaiki nasib dan 
peradabanya1. Dalam bahasa inggris pendidikan 
diistilahkan to educate yang berarti memperbaiki  moral 
dan melatih intelektual. Banyak pendapat yang berlainan 
tentang pendidikan. Walaupun demikian, pendidikan 
berjalan terus tanpa menunggu keseragaman arti2. 
Pendidikan adalah setiap tindakan atau pengalaman  
yang memberikan efek formatif pada pikiran, karakter 
atau pada kecakapan fisik seseorang3. 

Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek 
dari ajaran islam secara keseluruhan, karenanya tujuan 
pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup 
manusia. Dalam islam yaitu menciptakan pribadi-pribadi 
hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya dan 
mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat4. 

                                                
1 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam. Jogjakarta : Ar-RuzzMedia, 2013,15. 
2 Abdul Kadir, dkk, Dasar-dasar Pendidikan. Surabaya :Amanah 

Pustaka, 2009, 3-6. 
3 Muchlas Samanai dan Hariyanto, Konsep dan Model 

Pendidikan  Karakter. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011, 40. 
4 Basuki & M.Miftahul Ulum,Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. 

Ponorogo: STAIN Po Press, 2007, 12. 
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Kebahagian hidup manusia itulah yang menjadi sasaran 
hidup manusia yang pencapaianya sangat bergantung 
pada proses pendidikan5. 

Akhlak merupakan bagian dari diri manusia. 
Akhlak berarti kemauan yang kuat tentang sesuatu yang 
dilakukan secara berulang-ulang. Imam Ghozali 
mengatakan “akhlak adalah hal ikhwal yang melekat 
dalam jiwa, dari padanya timbul perbuatan-perbuatan 
yang mudah tanpa dipikir”6. Ilmu akhlak adalah ilmu 
sudah tidak diragukan lagi bagi siapa pun, karena ilmu 
merupakan sesuatu yang khusus (ciri khas) manusia. 
Sebab segala hal di luar ilmu itu dimiliki oleh manusia 
dan segala macam binatang, seperti keberanian, 
ketegasan, kekuatan, kedermawanan, kasih sayang, dan 
lain sebagainya7 

Oleh karena itu, pendidikan itu tidak cukup kalau 
kita hanya memiliki badan sehat, kuat, dan memiliki 
kemampuan untuk bekerja secara efektif, efisien, 
pragmatis, dan rasional. Tetapi, kita pun harus 
mengembangkan pada segi logika, etika, estetika, dan 
segi keagamaan dari budi pekerti kita sehingga kita 
hidup dijiwai oleh nilai-nilai yang bersumber pada apa 
yang nyata, benar dan yang baik, dan susila (etika), yang 

                                                
5 Kadar  M.Yusuf, Tafsir Tarbawi :Pesan-pesan Al-Quran 

Tentang Pendidikan. Jakarta : Amzah, 2013, 2. 
6 Abdur Rohim, dkk, Akhlak.Mojosari Mojokerto : CV Mutiara 

Ilmu, 2008, 1. 
7 Syaikh Al Zarnuji, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu. Surabaya 

: Al-Miftah,2012, 15. 
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indah dan artistik dan bersumber pada sila keTuhanan, 
dalam gaya, dan irama pancasila8.  

Dalam masa adaptasinya, anak atau bahkan 
manusia dewasa akan mempelajari bahasa yang 
digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupannya, 
mempelajari agama yang diyakini orang tuanya dan 
mempelajari kepribadian, kecenderungan, serta 
pemikiran. Lingkungan berkonstribusi sangat besar bagi 
pembentukan akhlak seseorang.9. 

Guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) 
Jogjakarta dari (Radar Malang) itu menceritakan, 
semasa sekolah dulu, kalau ada guru marah kepada 
murid, orang tua ikut senang. Bahkan, orang tua 
menemui guru tersebut agar anaknya dimarahi lagi. 
Zaman dulu tidak ada murid yang berani kepada guru. 
Tapi, sekarang zaman sudah berubah dan ada pergeseran 
nilai. 

Namun gaya hidup murid lebih glamor. 
Akhlaknya runtuh dan tidak hormat kepada orang yang 
lebih tua, termasuk guru. Karena itu, ini tantangan bagi 
masa depan Indonesia, terutama di dunia pendidikan 
harus memperkuat akhlak anak. Globalisasi dengan 
tanda masifikasi ilmu teknologi itu mengakibatkan orang 
tergelincir dari nilai-nilai akar budaya. Ini mulai terjadi 
di beberapa tempat. Tetapi memang belum menjadi 

                                                
8 Jalaludin dan H.Abdullah , Filsafat Pendidikan : manusia, 

filsafat, dan pendidikan .Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013, 165. 
9 Telaah Tim Ahli, Mata Pelajaran  Pendidikan Agama Islam 

dan Bahasa Arab. Malang : Hotel Savana Malang, 2013, 37-38. 
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penyakit Nasional. Secara Nasional Mahfud menilai 
Indonesia  masih baik. Kendati demikian, di beberapa 
tempat penyakit seperti ini mulai tumbuh. 

“Mahasiswa dan murid itu sudah melecehkan 
gurunya. Tidak mempunyai sopan santun lagi. 
Kemudian, narkoba juga di mana-mana. Perang yang 
sesungguhnya sudah masuk negara kita,” jelasnya. 
Menurut Mahfud10, zaman dulu bangsa Indonesia 
berperang melawan Belanda secara fisik. Namun, perang 
saat ini adalah proxy war yang merusak mental generasi 
bangsa. Karena itu, dunia pendidikan beserta orang tua, 
tokoh masyarakat dan pesantren harus membangun 
mentalitas anak sejak kecil. 

“Kasus ini adalah contoh buruk. Madura itu 
tempat yang baik bagi akhlak dan keagamaan. Tapi, 
pelanggaran yang saat ini parah justru terjadi di sini 
sekarang. Ini mengingatkan kita sebagai bangsa untuk 
memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara” 
ucapnya. Mahfud menilai ada yang salah dalam dunia 
pendidikan. Orientasi pendidikan telah melenceng dari 
nilai-nilai bertumpu pada nilai-nilai teknis operasional, 
logika, dan kemampuan teknologi. 

Karena itu, anak sekarang bisa memainkan ilmu 
teknologi sangat bagus. Anak sekolah dasar pun kini 
sudah menyerap budaya luar yang tidak cocok dengan 
budaya Indonesia. Perkembembangan teknologi tidak 

                                                
10 Md, Mahfud, Madura Temat Baik Akhlak Radar Madura. Dari: 

Radar Malang.Id (5 Februari 2108.6:00 am) 
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bisa dihilangi. Tetapi, kita harus mengimbangi dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi menjadi hal-hal yang 
baik. Orientasi pendidikan harus dikawal sungguh-
sungguh ke arah pendidikan seperti UUD 45. 

Pada pasal 31. Mahfud berkata, membangun 
pendidikan itu mengembangkan ilmu pengetahuan 
(iptek) manusia berdasar iman dan takwa (imtak). 
Membangun manusia berdasar iman, takwa dan akhlak. 
Sekarang akhlak, iman dan ketakwaaannya lemah. 
Tetapi, ipteknya lebih maju daripada yang diajarkan di 
sekolah-sekolah pada umumnya11.  

Secara hukum. Mahfud menilai perlindungan 
negara kepada guru sudah jelas ada normanya. Siapa 
pun yang melanggar hukum ditindak. Kalau 
perlindungan hukum dalam pengertian melindungi hak-
hak guru, sudah banyak UU yang mengatur. Penggajian 
sudah cukup, kesejahteraan juga mulai diperhatikan12. 

 Tidak hanya murid yang melakukan aksi 
kekerasan tetapi pendidik juga dapat melakukan13. 
Adanya kasus kekerasan anak disekolah menimbulkan 
kekhawatiran. Padahal, sekolah harusnya bisa jadi 
tempat yang aman bagi anak untuk mengembangkan diri 
dan untuk membentuk karakter. Pemerhati dan Pakar 

                                                
11 Md, Mahfud, Madura Temat Baik Akhlak Radar Madura. Dari: 

Radar Malang.Id (5 Februari 2108.6:00 am) 
12 Md, Mahfud, Madura Temat Baik Akhlak Radar Madura. Dari: 

Radar Malang.Id (5 Februari 2108.6:00 am) 
13https://www.jawapos.com/pendidikan/03/08/2018/aksi-

kekerasan-disekolah-pakar-pendidikan-jangan-salahkan-anak/?amp 
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Pendidikan Muhammad Agus Syafi’i14 mengaku 
prihatin atas kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak 
kepada teman sebayanya di sekolah. Salah satu kejadian 
yang baru saja terjadi pada akhir Juli 2018 lalu, yakni 
kasus kekerasan anak yang berujung kematian siswa 
Sekolah Dasar di Garut. 

Tindakan kekerasan anak hingga berujung 
kematian tersebut adalah sebuah kegagalan di sekolah. 
Sekolah seharusnya bisa menjadi benteng dari anak-anak 
didiknya. Sekolah harusnya adalah benteng terakhir kita 
untuk memiliki akal sehat. Kalau mereka (anak) punya 
masalah, dan tidak memiliki akal sehat, maka mereka 
akan menyelesaikannya dengan kekerasan. Imbauan itu 
selalu disampaikan kepada para siswa dan orang tua 
terutama dalam rangka memperingati Hari Anak 
Nasional (HAN). 

Kekerasan yang terjadi pada dua anak sekolah 
sebenarnya tidak bisa disalahkan kepada anak-anak. 
Justru, anak-anak  menjadi salah satu korban. Sekolah 
yang sukses adalah sekolah yang dapat mencetak anak-
anak bahagia bukan hanya dengan mengukur prestasi 
akademik. Terlebih, banyak sekali sekolah yang 
mengutamakan mutu namun membandrol biaya tinggi. 

Sekolah yang bermutu tidak selamanya harus 
mahal. Tolok ukur sekolah sukses adalah menghasilkan 
anak yang bahagia. Sebelumnya seorang siswa menjadi 
korban dalam kasus penikaman seorang bocah SDN 1 

                                                
14 ibid 

6 
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Cikandang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut pada 
akhir Juli 2018 lalu. Korban tewas oleh teman 
sekelasnya akibat benda tajam15. 

Itulah pendidikan yang terjadi di Indonesia 
begitu minimnya pendidikan akhlak yang diterima oleh 
anak-anak. Apalagi kajadian yang terjadi seperti halnya 
yang disebutkan sebelumnya adalah kasus anak-anak 
Sekolah Dasar. Dan seharusnya anak-anak dibekali 
dengan ilmu pendidikan akhlak serta penerapanya. 
Tidak hanya mampu dalam bidang ilmu teknologinya 
saja seperti yang dipaparkan diatas. 

Melihat kejadian-kejadian yang terjadi di atas 
tidak hanya murid saja yang harus memiliki akhlak yang 
baik, tetapi seorang guru juga harus memiliki 
kepribadian yang baik juga untuk menjadi suri teladan 
bagi murid-muridnya. Dalam Standar Nasional 
Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b 
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 
kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 
mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi 
teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia16. 

Sebagai peserta didik juga harus memiliki tindak 
tanduk akhlak yang baik kepada guru. Dalam kitab 
Adabu ‘Alim Wa Muta’alim dijelaskan akhlak-akhlak 
peserta didik antara lain seperti seorang peserta didik 

                                                
15 Aksi Kekerasan di Sekolah, Pakar Pendidikan: Jangan 

salahkan Anak.Jawa Pos.Com (kamis, 28 Februari 2019) 
16http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/kompetensi-

kepribadian-guru-menurut-uu.html?m=1Aq 
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harus patuh dan bertata krama terpuji kepada pendidik, 
memuliakan pendidik dari segi  pikiran, perkataan, dan 
perbuatan menunjukkan sikap senang dan semangat 
belajar kepada pendidik17. 

 Seorang pendidik juga memiliki akhlak-akhlak 
kepada peserta didik dalam kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’alim antara lain yaitu membagusi niat ikhlas 
karena Allah SWT, membantu peserta didik dari awal 
hingga akhir, bersikap rendah hati kepada peserta didik  
untuk menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi 
bermanfaat dan tercapai akhlak-akhlak yang baik18.  

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 peserta didik 
memiliki standar kompetensi pada mata pelajaran akidah 
akhlak yakni menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru19. 

Di dalam mata pelajaran akidah akhlak kelas 2 
Madrasah ibtidaiyah dicantumkan dalam kompetensi 
dasar akhlak-akhlak terpuji dan akhlak-akhlak tercela. 
Seperti seorang anak itu harus memiliki sikap jujur, 
rajin, dan percaya diri. Memiliki sikap berakhlak baik 

                                                
17 Asy’ari, Hasyim. Pendidikan karakter Khas Pesantren (Adabul 

‘alim wa muta’alim.Tangerang: Tira Smart, 2017,88-89. 
18 Ibid,29. 
19 http://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/z... 

8 
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ketika belajar, mengaji dan bermain dalam kehidupan 
sehari-hari. Menghindari sikap untuk malas20. 

Melihat begitu pentingnya pendidikan akhlak 
yang dimulai dari masa dini hingga masa yang akan 
datang. Yaitu dalam psikologi anak pada tahap usia 6-12 
tahun. Dalam islam, fase ini disebut masa tamyiz (7-10 
tahun). Di fase ini anak sudah mulai mampu 
membedakan baik dan buruk berdasarkan nalarnya 
sendiri sehingga di fase inilah kita sudah mulai 
mempertegas pendidikan pokok syariat. 

 Dengan pertumbuhan dan perkembangan yang 
terjadi pada anak usia 6-12 tahun maka merupakan masa 
terbaik dan sangat tepat penanaman pendididkan 
karakter bagi mereka yaitu suatu usaha yang terencana 
dan bersungguh-sungguh untuk menjadikan anak 
mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai 
sehingga anak menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 
kehidupan dirinya sebagai anggota keluarga dan sebagai 
masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud sudah tentu nilai-
nilai yang didasarkan pada ajaran islam yang 
berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah21.  

Usia di atas anak biasanya duduk di kelas 1- 4. 
Dari penulis mengambil relevensinya kepada kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah. Materi akidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah yaitu kalimat thayyibah, asmaul 

                                                
20 Bariroh, Siti, dkk.Buku Siswa Akidah Akhlak Pendidikan 

Saintifik Kurikulum 2013.Jakarta: Kementrian Agama 2015,viii. 
21 Saputra,Taman. Pendidikan Karakter pada Usia 6-12 tahun. 

DalamJurnalSTAI AL HIDAYAH.Bogor,248. 
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husna, mengenal Allah SWT, beradab terpuji dan 
beradab secara islami serta akhlak tercela. Diusia kelas 2 
anak diajarkan mengenal Allah dengan asmaul husna, 
dan dibiasakan penerapan akhlak terpuji, menjauhi 
akhlak tercela untuk bekal dikemudian nanti menjadi 
anak yang memiliki akhlak baik di dunia maupun di 
akhirat. 

Kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim  dapat 
dijadikan pedoman ataupun rujukan untuk para guru  
mengajar akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Kitab 
ini terdiri dari 109 halaman dan terbagi menjadi 8 bab22. 

Dengan demikian, penulis bermaksud mengkaji 
lebih jauh dalam sebuah penelitian dengan judul 
“KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB 
ADABU ‘ALIM WA MUTA’ALIM KARANGAN K.H 
HASYIM ASY’ARI DAN RELEVANSINYA 
DENGAN MATERI AQIDAH AKHLAK  KELAS 2 
MADRASAH IBTIDAIYAH”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendidikan akhlak dalam kitab 
Adabu ‘alim wa muta’alim karangan K.H Hasyim 
Asy’ari?  

2. Bagaimana relevansinya pendidikan akhlak dalam 
kitab Adabu ‘alim wa muta’alim karangan K.H 

                                                
22 Http;//en.m.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Asy%27ari 

10 
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Hasyim Asy’ari dengan materi aqidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian berkaitan erat 
dengan rumusan masalah yang dituliskan23. Berdasarkan 
rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai 
tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu : 

1. Menjelaskan konsep pendidikan akhlak dalam kitab 
Adabu ‘alim wa muta’alim karangan K.H Hasyim 
Asy’ari. 

2. Relevansi pendidikan akhlak dalam kitab Adabu 
‘alim wa muta’alim karangan K.H Hasyim Asy’ari 
dengan materi aqidah akhlak kelas 2 Madrasah 
Ibtidaiyah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, 
ialah ditinjau secara teoritis dan praktis24. Dengan 
demikian, penilitian ini diharapkan dapat menghasilkan 
manfaat berikut ini. 

 

                                                
23 Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan. Bandung : 

Alfabeta,2017, 623. 
24Sugiyono, Metode Penilitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta, 

2014, 397. 
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1. Secara Toritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
konstribusi bagi khasanah keilmuan dan dapat 
dijadikan acuan penilitian selanjutnya, khususnya 
tentang pendidikan akhlak dalam kitab Adabu ‘alim 
wa muta’alim karangan K.H Hasyim Asy’ari . 

2. Secara Praktis 

Harapan selanjutnya, penelitian ini dapat 
memberikan manfaat kepada : 

a. Bagi pelaku pendidikan antara lain guru, murid, 
orang tua dan manusia pada umumnya. 
Penelitian ini bermanfaat untuk digunakan 
sebagai bahan materi dalam kegiatan 
pembelajaran baik di sekolah, rumah maupun 
lingkungan lain. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk 
mengembangkan metode berfikir analisis dan 
menambah wawasan  dalam bidang pendidikan 
khususnya akhlak. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Kajian Teori 

Untuk memudahkan atau menjaga agar tidak 
terjadi kesalahfahaman, maka penulis kemukakan 
kajian teori dari judul skripsi berikut : 

12 
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a. Konsep 

Konsep adalah pokok pertama yang 
mendasari keseluruhan pemikiran. Selain itu ada 
juga yang mengartikan bahwa konsep adalah 
rancangan, ide, atau pemikiran yang 
diabtsrakkan dari peristiwa konkret25. 

b. Pendidikan  

Pendidikan adalah segala situasi hidup 
yang mempengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan hidup26. 

c. Akhlak 

“Menurut Imam Ghazali” ialah sifat tertanam 
dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-
macam perbuatan dengan gampang dan mudah, 
tanpa memerlukan pemikiran dan 
pertimbangan27. 

d. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan merupakan 
perpaduan-perpaduan bersifat pengembangan 
kemampuan-kemampuan individu secara 
optimal dengan tujuan-tujuan yang bersifat 

                                                
25 Http//e-

repository.perpus.iainsalatiga.c.id/1708/1/Muhammad%20Sulkhan.pdf 
26 Http//e-

repository.perpus.iainsalatiga.c.id/1708/1/Muhammad%20Sulkhan.pdf 
27 Nasrul Hs. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta: Aswaja Persendo, 

2015,2. 
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sosial untuk dapat memainkan peranya sebagai 
warga dalam berbagai lingkungan dan 
kelompok sosial28. 

e. Komponen Pendidikan 

Sebagai sebuah sistem, pendidikan terdiri 
dari beberapa komponen yaitu tujuan, peserta 
didik, pendidik, alat, dan lingkungan. Jika salah 
satu komponen tidak ada maka pendidikan tidak 
dapat berfungsi29. 

f. Kitab Adabu ‘alim wa muta’alim karangan K.H 
Hasyim Asy’ari 

 Bahwa seluruh aktivitas beragama di 
dunia ini harus dibungkus dengan karakter, sifat 
dan akhlak terpuji agar diterima di sisi Allah di 
akhirat kelak30. Itu tidak lain isi dari kitab 
Adabu alim wa muta’alim karangan K.H 
Hasyim Asy’ari. Beliau lahir tanggal 10 April 
1875, di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, 
Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan pada 
tanggal 25 Juli 1947 beliau dimakamkan di 
Tebu ireng, Jombang. Beliau merupakan pendiri 
NU. Beliau adalah ulama’ sekaligus pemimpin 

                                                
28 Nasrul Hs. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta: Aswaja Persendo, 

2015,3. 
29 Abdul Kadir, dkk, Dasar-Dasar Pendidikan. Surabaya : 

Amanah Pustaka, 2009, 4-5. 
30 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas Pesantren. 

Tangerang : Tsmart Printing, 2017,3. 
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dari pondok pesantren Keras, berada di selatan 
Jombang31.  

 

2. Telaah Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka 
penulis memaparkan karya ilmiah yang sudah ada. 
Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 
relevan dengan bahasan ini, juga melakukan telaah 
penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya ada 
relevansinya dengan penelitian ini. Durriyatun Noor 
lailiyah, NILAI-NILAI AKHLAK KITAB TAYSIR 
AL-KHOLAQ FII’ILMI AL-AKHLAQ HAFIZ 
HASAN AL-MAS’UDY DAN RELEVANSINYA 
DENGAN MATERI AQIDAH AKHLAK KELAS 5 
MADRASAH IBTIDAIYAH Tahun 2016/2017.  

Materi yang terkandung didalamnya adab 
ditempat ibadah, adab ditempat umum, dermawan 
dan optimis. Sehingga kitab taysir al-kholaq fii’ilmi 
al-akhlaq dijadikan buku sekunder untuk 
memperkaya informasi terutama yang berkaitan 
dengan pendidikan akhlak. Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara penelitian yang dilakuakan 
Durriyatun Noor Lailiyah  dengan penelitian ini. 
Perbedaan tersebut terdapat pada objek penelitianya.  

Pada penelitian Durriyatun Noor Lailiyah 
menggunakan kitab taysir al-kholaq fii’ilmi al-

                                                
31 Ibid, 3 



16 
 

 

akhlaq untuk penelitianya dan direlevansikan dengan 
materi akidah akhlak kelas 5  sedangkan penelitian 
yang sekarang menggunakan kitab Adabu ‘alim wa 
muta’alim karangan K.H Hasyim Asy’ari dan 
direlevansikan dengan materi akidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah. 

Muhammad Sulkhan,  KONSEP 
PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB 
WASHOYA AL ABA’LIL ABNAA’ KARYA 
MUHAMMAD SYAKIR AL-ISKANDARI IAIN 
SALATIGA. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama’ 
yang bernama Muhammad Syakir Al-iskandari. 
Materi yang terkandung didalamnya yaitu nasehat 
guru terhadap murid, akhlak kepada Allah dan rasul, 
akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap saudara, 
adab sehari-hari, akhlak terpuji dan tercela. Terdapat 
perbedaan antara penelitian yang dilakuakan 
Muhammad Sulkhan dengan penelitian ini. 
Perbedaan tersebut terdapat pada objek penelitianya.  

Pada penelitian Muhammad Sulkhan hanya 
meneliti kitab washoya al aba’lil abnaa’ sedangkan 
penelitian yang sekarang menggunakan kitab Adabu 
‘alim wa muta’alim karangan K.H Hasyim Asy’ari 
dan direlevansikan dengan materi akidah akhlak 
kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya 
kepustakaan (library research) yaitu berusaha 
menggali sedalam mungkin terhadap sumber sumber 
yang digunakan. Penggalian ini dilakukan terhadap 
kitab Adabu ‘alim wa muta’alim karangan K.H 
Hasyim Asy’ari32.  Artinya,  adalah telaah yang 
dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah 
yang pada dasarmya bertumpu pada penelaahan 
kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka 
yang relevan. Dalam penelitian seperti ini acuan dan 
rujukan dalam mengolah data dan menafsirkannya,  
harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori 
yang diterima kebenarannya di dalam berbagai 
literatur. 

2. Data dan Sumber Data 
a.  Data Penelitian  

Data adalah fakta, informasi atau 
keterangan.  Keterangan yang merupakan bahan 
baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan 
pemecah masalah atau bahan untuk mengungkap 
gejala.  Bahan baku dalam penclitian ini adalah 

                                                
32 Ahmadi,,dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo : 

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Kegururan Institut AgamaIslam Negeri 
Ponorogo, 2018, 53-54. 
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Kitab Adabu ‘alim wa muta’alim kaarangan K.H 
Hasyim Asy’ari . 

b.  Sumber Data 

 Sumber data yang dijadikan bahan-bahan 
dalam penelitian ini merupakan sumber data 
yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 
yang dikategorikan sebagai berikut: 

1) Sumber data primer   

Sumber data primer adalah sumber 
data yang langsung memberikan data kepada 
pengumpul data33. Dan sumber data tersebut 
adalah Kitab Adabu ‘alim wa muta’alim 
karangan K.H Hasyim Asy’ari . 

2) Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder merupakan 
sumber yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data34. Yaitu bisa berupa 
dokumen, buku, jurnal dan lain-lain, antara 
lain : 

a) Abdul Kadir, dkk, Dasar-Dasar 
Pendidikan. Surabaya : Amanah Pustaka, 
2009. 

                                                
33 Sugiyono,Metode Penilitian Pendidikan.Bandung : Alfabeta, 

2014, 308. 
34 Ibid,309. 
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b) Ahmadi, dkk Buku Pedoman Penulisan 
Skripsi. Ponorogo : Fakultas Tarbiyah Dan 
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 
Negeri Ponorogo, 2018. 

c) Asy’ari Hasyim Pendidikan Karakter 
Khas Pesantren.Tangerang : Tsmart 
Printing, 2017 

d) Basuki & Miftahul, M.Ulum. Pengantar 
Ilmu Pendidikan Islam. Ponorogo: Stain 
Po Press, 2007. 

e) Aksi Kekerasna di sekolah, Pakar 
Pendidikan: jangan salahkan anak Jawa 
Pos.Com (kamis, 28 Februari 2019) 

f) Http//erepository.perpus.iainsalatiga.c.id/
1708/1/Muhammad%20Sulkhan.pdf. 

g) Http:// 
Http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hasyim_As
y%27ari. 

h) http://ww.jawaps.com/pendidikan/03/08/2
018/aksi-kekerasan-disekolah-pakar-
pendidikan-jangan-salahkan-anak/?amp 

i) http://jatim.kemenag.g.id/file/file/perartur
anPNS/khit1413864329.pdf 

j) http://www.jejakpendidikan.cm/2016/12/m
petensi-kepribadian -guru-menurut-uu-
html/m=1Aq 
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k) Http://repository.umy.ac.id/bistrea/handle/
123456/7.%20IIII.pdf?sequence=7&isAllo
wed=y 

l) Md. Mahfud, Madura Teman Baik Akhlak 
Radar Madura. Dari: Radar Malang.Id (5 
Februari 2018.6.00am) 

m) Nasrul Hs. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta: 
Aswaja Persendo, 2015. 

n) Jalaludin & H.Abdullah Filsafat 
Pendidikan : manusia ,filsafat, dan 
pendidikan. Jakarta: PT Rajagrafindo 
Persada, 2013. 

o) Kadir, Abdul, dkk. Dasar-dasar 
Pendidikan. Surabaya : Amanah Pustaka, 
2009. 

p) Kurniawan, Syamsul &  Mahrus, Erwin. 
Jejak  Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. 
Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013. 

q) Rohim, Abdur, dkk. Akhlak. Mojosari 
Mojokerto : CV.Mutiara Ilmu, 2008. 

r) Sugiyono.Metode Penelitian & 
Pengembangan . Bandung : Alfabeta, 
2017. 

s) Sugiyono Metode Penilitian Pendidikan. 
Bandung : Alfabeta, 2014. 
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t) Telaah Tim Ahli. Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa 
Arab. Malang : Di Hotel Savana Malang, 
2013. 

u) Yusuf, Kadar M. Tafsir Tarbawi Pesan-
pesan Al-Quran Tentang Pendidikan. 
Jakarta : Amzah, 2013. 

3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara membaca 
buku-buku atau majalah dan sumber data lainya 
dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini 
dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai 
literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-
tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak 
terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga 
berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, 
koran-koran, dan lain-lain. Berdasarkan sumber 
data tersebut, penelitian ini sering disebut penelitian 
dokumentasi (documentary research)35. 

Adapun analisis setelah data terkumpul 
dilakukan dalam upaya menyusun temuan 
penelitian secara umum. Analisis data menempuh 
tiga langkah utama, yaitu reduksi data, display atau 
sajian data, dan verivikasi atau penyimpulan data. 

                                                
35 

Http://repository.umy.ac.id/bistrea/handle/123456/7.%20IIII.pdf?sequen
ce=7&isAllowed=y 
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Muhammad Ali mengemukakan perincianya 
sebagai berikut36: 

a. Reduksi data adalah proses memilih, 
meyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi 
dan mengubah data kasar. 

b. Sajian data merupakan suatu cara merangkai 
data dalam suatu organisasi yang memudahkan 
untuk pembuatan kesimpulan atau tindakan 
yang diusulkan. 

c. Verifikasi data adalah penjelasan tentang makna 
data dalam suatu konfigurasi yang jelas 
menunjukkan alur kausalnya, sehinnga dapat 
diajukan proposisi-proposisi yang terkait 
dengannya.37. 

4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 
pustaka, baik sumber primer maupun sekunder, 
sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya 
dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan 
mengorganisasikan data, menjabarkanya ke dalam 

                                                
36 Http://repository.umy.ac.id/bistrea/handle/123456/7.%20IIII. 

pdf?sequence=7&isAllowed=y 
37 Ibid, 4. 
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unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, dan membuat kesimpulan38. 

Data yang terkumpul maka selanjutnya 
dianalisis dengan menggunakan metode content 
analysis, yaitu mengumpulkan dan menyusun data-
data kemudian menganalisisnya dengan 
menggunakan pola pikir. 

a. Deduktif: Cara berfikir yang berangkat dari 
fakta-fakta umum kemudian diteliti yang 
hasilnya dapat memecah masalah-masalah yang 
khusus39. 

b. Induktif:  Cara berfikir yang berangkat dari 
fakta-fakta khusus yang diteliti yang hasilnya 
dapat memecahkan masalah-masalah yang 
umum40. 

 Sebagai suatu penelitian, analisis isi 
mencakup prosedur-prusedur khusus untuk 
pemrosesan data ilmiah. Sebagaimana semua teknik 
penelitian, analisis ini bertujuan memberikan 
pengetahuan, membuka wawasan baru,  menyajikan 

                                                
38 Ahmadi,,dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo : 

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 
Ponorogo, 2018,58. 

39 Durriyatun Noor, nilai-nilai akhlak pada kitab tafsir al-khola 
fii ilmi al akhlak karya Hafis Hasan Al-Mas’udi dan relevansinya 
dengan materi akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah  dalam 
skripsi IAIN Ponorogo, 2017. 

40Ibid, 6. 
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"fakta"  dan panduan praktis pelaksanaannya.  
Analisis isi adalah sebuah alat penelitian41.   

Teknik analisis isi ditujukan untuk 
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen 
resmi,  dokumen valid,  dan keabsahannya terjamin,  
baik dokumen perundangan dan kebijakan maupun 
hasil-hasil penelitian.  Analisis ini juga dapat 
dilakukan terhadap buku-buku teks,  baik yang 
bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis 
ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan dan 
hubungan antara berbagai konsep,  kebijakan,  
program kegiatan,  peristiwa yang ada atau yang 
terjadi untuk selanjutnya mengetahui hasil atau 
dampak dari hal-hal tersebut42. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam bagian ini, peneliti mengungkapkan alur 
bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan 
dan keterpaduan antara satu bagian dengan bagian yang 
lain43. Untuk lebih lengkapnya mulai dari bagian awal 
hingga akhir dapat dipaparkan sebagai berikut : 

                                                
41Ibid, 7. 
42 Durriyatun Noor, nilai-nilai akhlak pada kitab tafsir al-khola 

fii ilmi al akhlak karya Hafis Hasan Al-Mas’udi dan relevansinya 
dengan materi akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah  dalam 
skripsi IAIN Ponorogo, 2017. 

43 , Ahmadi,,dkk ,Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo : 
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam NegeriI 
Ponorogo, 2018,58-59. 
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 Bab I adalah PENDAHULUAN. Bab ini terdiri 
dari  latar belakang masalah, rumusan masalah.  tujuan 
penelian, manfaat penelitian,  telaah hasil penelitian 
terdahulu,  metode penelitian (pendekatan peneletian, 
data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data) dan sistematika pembahasan. 

Bab II  LANDASAN TEORI. Tentang konsep 
pendidikan akhlak dan materi akidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah. 

Bab III BIOGRAFI K.H HASYIM ASY’ARI. 
Pembahasan bab ini berisi tentang riwayat orang tua 
K.H Hasyim Asy’ari, riwayat hidup K.H Hasyim 
Asy’ari, KH Hasyim Asy’ari membangun pesantren dan 
menyebarkan ilmu, pemikiran K.H Hasyim Asy’ari 
tentang pendidikan, sistematika penulisan kitab Adabu 
‘Alim wa Muta’alim, karya-karya KH Hasyim Asy’ari. 

Bab IV ANALISIS Konsep Pedidikan Akhlak 
Dalam Kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim Karangan KH 
Hasyim Asy’ari. 

Bab V RELEVANSI Kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’Alim Dengan Materi Akidah Akhlak Kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah. 

Bab V PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan 
penulis dari pembahasan skripsi ini saran-saran dan 
kalimat penutup yang sekiranya dianggap penting dan 
daftar pustaka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Konsep Pendidikan Akhlak 
Pendidikan, hal ini lebih menekankan dalam hal 

praktek, yaitu menyangkut kegiatan belajar mengajar. 
Arti pendidikan secara etimologi yaitu paedagogie 
berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “PAIS”, 
artinya anak, dan “AGAIN” diterjemahkan membimbing, 
jadi paedagogie yaitu bimbingan yang diberikan kepada 
anak1. 

Makna pendidikan yang lebih hakiki lagi adalah 
pembinaan akhlak manusia guna memiliki kecerdasan 
membangun kebudayaan masyarakat yang lebih baik 
dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Oleh 
karena itu, dalam pendidikan terdapat proses timbal 
balik antara pendidik, anak didik, ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang saling berbagi. Hubungan timbal 
balik yang terjadi dalam pendidikan sebagai syarat 
keberhasilan pendidikan, sebagaimana seorang guru 
yang lebih awal memiliki pengetahuan tertentu yang 
kemudian diberikan atau ditransformasikan kepada anak 
didik. Dinamika pendidikan terjadi manakala proses 

                                                
1 Ahmadi, Abu & Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT 

Rineka Cipta,2007,68-69. 
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hubungan timbal balik berlangsung dengan 
mempertahankan nilai-nilai kepribadian yang aktual2. 

Pembinaan kepribadian diarahkan pada model 
tertentu. Oleh karena itu, tolok ukur pendidikan yang 
membina kepribadian harus jelas. Berhubungan dengan 
pendidikan islam, pembinaan kepribadian yang 
dimaksudkan adalah kepribadian yang merujuk pada 
ajaran islam dengan contoh paling sempurna diantara 
semua manusia adalah pribadi Muhammad SAW. 
Karena Allah  menegaskan bahwa Rasululloh SAW 
memiliki uswatun hasanah (contoh yang baik) bagi 
umat manusia. Dengan model tersebut, secara otomatis 
pendidikan islam dalam kaitanya dengan pembinaan 
kepribadian adalah berkaitan dengan akhlak3. 

Lebih lanjut, Soegarda Poerwakawatja 
menguraikan bahwa pengertian pendidikan dalam arti 
yang luas sebagai semua perbuatan dan usaha dari 
generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, 
pengalaman, kecakapan dan keterampilannya kepada 
generasi muda, sebagai usaha menyiapakan generasi 
muda agar dapat memahami fungsi hidupnya, baik 
jasmani maupun rohani. Upaya ini dimaksudkan agar 
dapat meningkatkan kedewasaan dan kemampuan anak 
untuk memikul tanggung jawab moral dari segala 
perbuatanya. 

                                                
2 Jalaluddin & Idi, Abdullah, Filsafat Pendidikan. Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada,2013,8. 
3 Jalaluddin & Idi, Abdullah, Filsafat Pendidikan. Jakarta: PT 

Rajagrafindo  Persada, 2013,8. 
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 Proses pendidikan adalah proses perkembangan 
yang bertujuan. Dan tujuan dari proses perkembangan 
itu secara alamiah ialah kedewasaan, kematangan dari 
kepribadian manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa 
pengertian pendidikan itu erat kaitanya dengan masalah 
yang dihadapi dalam kehidupan manusia4. Dan juga 
sebagai usaha dari manusia dewasa yang telah sadar 
akan kemanusiaanya dalam membimbing, melatih, 
mengajar, dan menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar 
pandangan hidup kepada generasi muda, agar nantinya 
menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab 
akan tugas-tugas hidupnya sebagai manusia, sesuai 
dengan sifat hakiki dan ciri-ciri kamanusiaanya. Dengan 
kata lain, proses pendidikan merupakan rangkaian usaha 
membimbing, mengarahkan potensi hidup manusia yang 
berupa kemampuan dasar dan kehidupan pribadinya 
sebagai mahkluk individu dan makhluk sosial serta 
dalam hubungannya dengan alam sekitarnya agar 
menjadi pribadi yang bertanggug jawab5. 

Rasulalloh bersabda :  

ِذَ  بًا ل ِ ْ حمُ عًا أَو تَمِ ْ س ُ ْ م لِّمًا َأو َ ع َ تـ ُ ْ م ِمًا أَو ل َ اُغْدُ عَا , و ِكَ ِن ل الَ تَُك
 ِ ل ْ ه َ تـ َ فَـ س مِ َا  كَ اَخلْ

Artinya :” Jadilah engkau sebagai orang yang berilmu, 
orang yang belajar ilmu, orang yang 
mendengar ilmu, atau yang mencintai ilmu, 
dan janganlah engkau menjadi orang kelima 
(tidak keempat-empatnya, pent), karena 
engkau akan rusak”6. 

                                                
4 Ibid, 8-9. 
5 Ibid, 9. 
6 Ibid, 9. 
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Catatan penerjemah, Jadilah pendidik, pelajar, 
pendengar atau pecinta ilmu. Jangan memilih opsi 
(pilihan) diluar itu, agar tidak celaka7. 

Tingkah laku manusia tidak terlepas dari akhlak. 
Sebab akhlak merupakan bagian dari diri manusia. 
Akhlak berati kemauan yang kuat tentang sesuatu yang 
dilakukan secara berulang-ulang8. Akhlak secara bahasa 
ialah jamak dari khuluq (khuluqun) yang berarti budi 
pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi’at. Sedangkan 
khuluq dimaknai sebagai gambaran sifat batin manusia, 
gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, 
gerak anggota badan dan seluruh tubuh. Dalam bahasa 
Yunani khuluq dengan ethicos atau echos diartikan 
sama, yakni adab  kebiasaan, perasaan batin, 
kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Echos 
kemudian berubah menjadi etika9. 

Sedangkan menurut para ahli adalah:  
a. Hamzah Ya’kub 
 Akhlak ialah ilmu yang menentukan batas antara 

baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang 
perkataan atau peruatan manusia lahir dan batin10. 

b. Abdul Hamid 
 Mengatakan bahwa akhlak adalah ilmu tentang 

keutamaan yang harus dilakuakan dengan cara 
                                                

7Asy’ari,Hasyim. Pendidikan karakter Khas Pesantren (Adabul 
‘alim wa muta’alim.Tangerang: Tira Smart ,2017,9-10. 

8 Hanun Asrohah, dkk, Akhlak. Mojokerto : CV Mutiara Ilmu 
,2008, 1. 

9Nasrul HS. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta : Aswaja Presindo, 
2015, 1. 

10 Ibid,1. 
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mengikuti sehingga jiwanya terisi dengan 
kebaikan11. 

c. Imam Ghazali 
 Akhlak ialah sifat tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan 
gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran 
dan pertimbangan12. 

Dengan begitu dapat disimpulkan juga bahwa 
pendidikan akhlak merupakan usaha yang secara sadar 
untuk membimbing dan mengarahkan kehendak 
seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan 
menjadikannya sebagai kebiasaan13. 

Dalam kitab Adabu ‘alim wa muta’alim seluruh 
aktivitas beragam di dunia ini harus dibungkus dengan 
karakter, sifat dan akhlak terpuji, agar diterima  di sisi 
Allah SWT di Akhirat kelak.14 

Sayyidah ‘Aisyah RA meriwayatkan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda: 

 , ُ ه َ ع ضِ ْ ر ُ َ م ن حيُْسِ َ , و ُ ه ِمسَْ َ ا ن ِ اَنْ حيُْسِ ه ِ ِد ي وال َل ِ عَ َلد َ قُّ اْلو َ ح
 ُ ه َ ب َ اَدَ ن حيُْسِ َ  و

 

                                                
11 Ibid, 2. 
12 Nasrul HS. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta : Aswaja Presindo, 

2015, 3. 
13 Sulkhan, Muhammad.”KonsepPendidikan Akhlak Dalam 

Kitab Washoya Al Aba’Lil Abnaa’ Karya Muhammad Syakir Al-
Iskandari,”dalam skripsi IAIN Salatiga,2017,24. 

14 Rosidin, Pendidikan Karakter Khas Pesantren (Adabul 
‘Alim Wa Muta’alim Tangerang:Tsmart ,2017, 1. 
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Artinya: “Hak anak terhadap orang tuanya adalah 
diberi nama yang bagus, diberi Asi yang 
bagus, dan diberi pebdidikan karakter (tata 
krama) yang bagus”15. 

 
B. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan akhlak yang dimaksud yaitu melakukan 
sesuatu atau tidak melakukannya, yang dikenal dengan 
al-ghoyah, dalam bahasa Inggris Disebut the high goal, 
dalam bahasa Indonesia disebut dengan ketinggian 
akhlak. Ketinggian akhlak diartikan sebagai meletakkan 
kebahagiaan pada pemuasan nafsu makan minum dan 
syahwat dengan cara yang halal. Al-Ghozali 
menyebutkan bahwa ketinggian akhlak merupakan 
kebaikan tertinggi. Kebaikan-kebaikan dakam 
kehidupan semuanya bersumber pada empat macam16:  
1. Kebaikan jiwa : pokok-pokok keutamaan yang sudah 

berulang kali disebutkan yaitu ilmu, bijaksana, suci 
diri, berani dan adil. 

2. Kebaikan dan keutamaan badan. Ada empat yakni 
sehat, kuat, tampan dan usia panjang. 

3. Kebaikan eksternal yaitu harta, keluarga, pangkat 
dan nama baik. 

4. Kebaikan bimbingan yaitu petunjuk Allah, 
bimbingan Allah, pelurusan dan penguatannya. 

                                                
15 Ibid,1. 
16 Nasrul HS. Akhlak Tasawuf. Yogyakarta : Aswaja Presindo, 

2015, 3. 
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Jadi, tujuan akhlak diharapkan untuk mencapai 
kebahagiaan dunia akhirat bagi pelakunya sesuai ajaran 
Al-Qur’an dan Hadits17. 

 

C. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 
Dalam kehidupan sehari-hari terdapat hal-hal 

yang dilakuakan secara terus-menerus sehingga ia 
melekat pada diri kita. Ketika hal tersebut menjadi 
kebiasaan, maka ia disebut akhlak. Akhlak atau tata 
krama dibagi menjadi dua, yang pertama akhlak terpuji 
dan akhlak tercela18. Sedangkan ruang lingkup materi 
dan substansi pendidikan akhlak meliputi akhlak 
terhadap Tuhan yang maha Esa, akhlak terhadap rosul, 
akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap 
lingkungan atau bisa disimpulkan sebagai tuntutan 
tanggung jawab sebagai individu, anggota masyarakat 
dan sebagai bagian dari umat.19 

 
1. Akhlak Terhadap Tuhan yang Maha Esa 

Akhlak dalam lingkup ini diartikan sebagai 
sikap yang ditunjukkan oleh manusia kepada Allah 
SWT. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam 
hatimu, semua yang diucapkan oleh lisanmu dan 

                                                
17 Sulkhan, Muhammad.”Konsep Pendidikan Akhlak  Dalam  

Kitab Washoya  Al Aba’Lil Abnaa’ Karya Muhammad Syakir Al-
Iskandari,”dalam skripsi IAIN Salatiga, 2017, 23. 

18 Azizi, Reza Muhammad,  Akidah Akhlak. Jakarta: 
Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016,25. 

19 Sulkhan, Muhammad.”Konsep Pendidikan  Akhlak  Dalam  
Kitab Washoya Al Aba’Lil Abnaa’ Karya Muhammad Syakir Al-
Iskandari,”dalam  skripsi IAIN Salatiga,2017,24-25. 



33 
 

 

melihat seluruh perbuatanmu. Karena itu 
bertakwalah pada Allah yang maha Esa. Hindarilah 
olehmu jangan sampai Allah tidak ridho dengan 
perbuatanmu. Hindarilah olehmu jangan sampai 
Allah yang telah mencitakanmu, memberi rizki dan 
akal yang sehat sehingga engkau dapat 
mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan itu 
murka padamu20. 

2. Akhlak Terhadap Rasul 
Akhlak terhadap Rasululloh adalah beriman 

kepada Rasululloh, taat kepada Rasulullah, 
mengikuti sunah Rasulullah, bershalawat kepada 
Rasulullah. Ketaatan kepada nabi akan membawa 
kepada sikap mau mengikuti beliau. Tidak ada 
ketaatan yang mutlak, kecuali dilakukan kepada 
manusia yang membawa kebenaran dari Allah. 
Manusia wajib taat kepada Allah kemudian Allah 
menegaskan bahwa ketaatan kepada rasul adalah 
sebagian dari ketaatan kepada-Nya. Maka, ketaatan 
kepada rasul wajib untuk umat islam dan memiliki 
makna yang mendalam. Dan memperbanyak 
sholawat sangat banyak sekali keutamaanya. 
Diantaranya, turunnya rahmat dan ampunan Allah 
selain itu juga akan diangkat derajatnya21. 

 
 

                                                
20 Syakir, Muhammad. Nasehat  Orang  Tua Kepada  anaknya. 

Surabaya: Al Miftah,2011,16-19. 
21 Azizi, Reza Muhammad,  Akidah  Akhlak. Jakarta: 

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016,80-81.  
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3. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 
Akhlak terhadap Allah sebagai pencipta tidak 

bisa dipisahkan dari akhlak manusia kepada 
manusia. Dalam konteks hubungan sebagai sesama 
muslim, maka Rasulullah SAW mengumpamakan 
bahwa hubungan tersebut sebagai sebuah anggota 
tubuh yang saling terkait22. 

Dari Abdullah bin Umar r.a berkata 
Rasulullah SAW bersabda : 

ْ الرَّمحْ  م ُ ْمحَُه ر َ نَ يـ ْ ُو ِ ْ الرَّامح ن َ ْ م م ْمحَُْك ر َ ضِ يـ ْ ِ اَألر ْ ىف ن َ ا م ْ ْمحَُو ر ِ ُ ا ن
 ِ ء مَا ْ اَلسَّ ِ   ىف

Artinya : “Orang –orang yang suka menyayang, 
mereka itu akan dikasihani oleh Yang 
Maha Pengasih. Kasihanilah siapa yang 
berada di bumi, niscahya kamu akan 
dikasihani oleh yang berada dilangi23.” 

 
Akhlak terhadap sesama manusia juga harus 

ditunjukkan kepada manusia yang non muslim 
dimana mereka tetap dipandang sebagai makhluk 
Allah SWT yang harus disayangi.  

4. Akhlak Terhadap Lingkungan 
Akhlak terhadap lingkungan adalah sikap 

seseorang terhadap lingkungan (alam) di 
                                                

22 Sulkhan, Muhammad.. Konsep Pendidikan  Akhlak  Dalam  
Kitab Washoya Al Aba’Lil Abnaa’ Karya Muhammad Syakir Al-
Iskandari,”dalam skripsi IAIN Salatiga,2017,26. 

23 Husein, Zeid Alhamid. Petuah  ushfuriyah. Surabaya: 
Mutiara Ilmu, 2010,1. 
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sekelililngnya. Sebagaimana diketahui bahwa Allah 
SWT menciptakan lingkungan yang terdiri dari 
hewan, tumbuhan, air, udara, tanah dan benda-benda 
lain yang terdapat di muka bumi. Semuanya 
diciptakan Allah SWT untuk manusia. Pada 
dasarnya semua yang diciptakan Allah tersebut 
diperuntukkan untuk kepentingan semua manusia 
dalam rangka memudahkan dirinya beribadah 
kepada Allah24. 

 

D. Unsur – unsur Pendidikan 
1. Pendidik 

Menurut Zahra Idris dan Lisma Jamal dalam 
idris guru adalah orang dewasa yang bertanggung 
jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik 
dalam hal perkembangan jasmani dan ruhaniyah 
untuk mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi 
tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu 
yang mandiri, dan makhluk sosial. 

Menurut Al-Ghazali tidak membedakan kata 
pengajaran dan pendidikan sehingga guru dan 
pendidik juga tidak dibedakan, hal ini senada dengan 
pandangan Abi Salih. Ia memandang bahwa 
sesungguhnya istilah tarbiyyah dan ta’lim dalam 
pendidikan islam sama saja. Pendapatnya demikian 
karena melihat kenyataan bahwa dalam Al-Qur’an 
kedua kata itu digunakan untuk mengungkapkan 
kegiatan pengajaran dan pendidikan yang meliputi 

                                                
24 Ibid, 28-29. 
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semua segi pembangunan manusia. Dengan 
demikian guru dan pendidik sama saja. 

Seseorang yang aktif dalam dunia pendidikan 
harus memiliki kepribadian sebagai seorang 
pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai 
pendidik kadang-kadang dirasakan lebih berat 
dibandingkan dengan profesi yang lain. Karena, guru 
merupakan seorang yang harus bisa digugu dan 
ditiru. Digugu artinya segala sesuatu yang 
disampaikan senantiasa dipercaya dan diyakini 
sebagai kebenaran oleh semua muridnya. Segala 
ilmu pengetahuan yang datangnya dari guru 
dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu 
dibuktikan atau diteliti lagi. Ditiru artinya ia menjadi 
uswatun hasanah, menjadi suri tauladan dan panutan 
bagi muridnya, baik cara berpikir dan cara 
berbicaranya maupun berperilaku sehari-hari. 
Dengan demikian guru memiliki peran yang sangat 
besar dalam pelaksanaan pembelajaran atau 
pendidikan25. 

2. Peserta Didik 
Peserta didik adalah orang yang dengan 

sengaja datang ke sekolah. Orang tuanyalah yang 
memasukanya untuk dididik agar menjadi orang 
yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. 
Kepercayaan orang tua diterima oleh guru dengan 

                                                
25 Shabir, M.U. Kedudukan Guru Sebagai Pendidik.Dalam 

jurnal Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban , dan 
Kompetensi Guru. Makassar. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Allauddin. 223-224. 
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kesadaran dan penuh keikhlasan26. Dan Peserta didik 
itu  adalah para murid, siswa, atau mahasiswi, 
seluruhnya menjadi objek pendidikan. Dalam 
pendidikan islam, peserta didik tidak sebatas para 
anak didik, tetapi semua manusia adalah peserta 
didik, bahkan pendidik pun dapat disebut peserta 
didik karena tidak ada manusia yang ilmunya 
mengungguli ilmu-ilmu Allah. Semua manusia harus 
terus belajar dan saling mengajar, sepantasnya 
semua manusia mengakui dirinya fakir dalam ilmu. 

 
E. Macam-Macam Akhlak 

Akhlak atau tata krama dibagi menjadi dua, yang 
pertama akhlak terpuji dan akhlak tercela27: 
1. Akhlak Terpuji 

Akhlak terpuji yaitu akhlak yang sesuai 
dengan tuntutan Al-Qur’an dan Al-Hadis. Ketika 
sesorang menghiasi hari-harinya dengan akhlak 
terpuji, akan mendatangkan kebahagiaan kepada 
orang lain28. 
a. Adil  

Menurut istilah adil adalah meletakkan 
sesuatu pada tempatnya atau menerima hak tanpa 
lebih memberikan hak orang lain tanpa kurang 
atau memberikan hak setiap yang berhak secara 

                                                
26 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar. Jakarata : PT Rineka Cipta, 2010, 113. 
27 Ibid, 42. 
28 Azizi, Reza Muhammad, Akidah Akhlak. Jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indnesia, 2016,25. 
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menyeluruh , tanpa lebih dan tanpa kurang antara 
sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, 
dan menghukum yang jahat sesuai dengan 
kesalahan dan pelanggaranya29. 

Dalil Al-Quran tentang adil Qs.An-Nahl : 
90  

ِ ٱإنَّ  ُ ب ر ُ ْأم َ َ ي َ ٱللَّه لِ و دْ َ ٰ ٱْلع َ س ْ ح ِْ ى إل ِ ائِ ذ إِيتَ َ ٰ ٱِن و َ ىب ْ ر  ْلقُ
 ٰ ى َ ه نـْ َ يـ َ ِن  و َ ٱعَ ِ و اء شَ ْ َ ٱْلفَح ِر و نَك ُ ْ ٱْلم م ُك عُِظ َ غِْى  ي َ  ْلبـ

 َ ون ُ ْ تََذكَّر م لَُّك َ ع  َل
Artinya :”sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 

berlaku adil dan berbuat kebajikan 
memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran”30.  

 
Turunnya ayat ini menegaskan menjadi 

seorang harus muslim mempunyai sifat adil dan 
berakhlak terpuji. Melihat pentingnya 
menegakkan keadilan itu dalam ajaran islam, 
maka orang yang diangkat menjadi hakim 
maupun pemimpin haruslah yang betul-betul 
memenuhi syarat keadilan dan keluhuran akhlak. 
Keadilan yang tercermin dalam masyarakat akan 

                                                
29 Ibid,25. 
30 Ibid,25. 
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memujudkan masyarakat yang damai dan 
sejahtera31. 

b. Sabar  
Orang yang sabar (tabah) dalam berbagai 

keadaan akan tetap tenang, selalu ingat Allah dan 
berserah diri kepada-Nya. Orang yang sabar akan 
tahan terhadap derita yang dihadapinya. Tidak 
lekas putus asa dalam menunaikan kewajiban 
serta meraih cita-cita.  Sabar adalah suatu 
bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan 
seorang muslim dalam masalah dunia dan 
agama. Rasulullah SAW bersabda : artinya : 
“sabar adalah cahaya (kemenangan yang gilang 
gemilang)”. (HR.Muslim) 

Pembagian sabar: sabar dalam 
menunaikan ibadah, sabar dalam meninggalkan 
maksiat, sabar dalam menghadapi masalah32. 

c. Jujur  
Jujur bermakna keselarasan antara ucapan 

dengan kenyataan yang ada. Kalau suatu ucapan 
sesuai dengan kenyataan yang ada, maka 
dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, 
maka dikatakan dusta. 

Kejujuran ada pada ucapan dan 
perbuatan. Seorang yang berbuat riya’ tidaklah 
dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena ia 
telah menampakkan sesuatu yang berbeda 

                                                
 

32 Azizi, Reza Muhammad, Akhlak. Jakarta: Kementrian 
Agama Republik Indonesia, 2016,94. 
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dengan apa yang ia sembunyikan (di dalam 
hatinya). 

Demikian juga seorang munafik tidaklah 
dikatakan sebagai seorang yang jujur, karena 
menampakkan dirinya sebagai seorang yang 
bertauhid, padahal sebaliknya. 

Hal yang sama berlaku juga pada pelaku 
bid’ah; secara lahiriah nampak sebagai seorang 
pengikut Nabi SAW, tetapi hakikatnya dia 
menentang baginda. Kejujuran merupakan sifat 
seorang yang beriman33. 

d. Ukhuwah  
Kata ukhuwah menurut berasal dari kata 

“akhun” yang artinya berserikat dengan yang 
lain. Kata akhun digunakan untuk 
menggambarkan persaudaraan orang-orang 
mukmin. Meskipun mereka berbeda-beda 
bangsa, suku bangsa, adat kebiasaan, warna kulit, 
kedudukan, tingkat sosial-ekonomi, tetapi 
mereka adalah satu ikatan persaudaraan, yaitu 
islam. Ikatan akidah merupakan ikatan yang 
paling kokoh dan paling mahal mahal harganya. 
Al-Banna  mengatakan bahwa ukhuwah adalah 
saudara keimanan. Ukhuwah yang sebenarnya 
ialah jalinan persaudaraan yang didasari dengan 
keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya34. 

 

                                                
33 Ibid, 94-95. 
34 Ibid, 94. 
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e. Tasamuh  
Tasamuh secara bahasa, tasamuh artinya 

toleransi, tenggang rasa atau saling menghargai 
antar sesama manusia. Sebagai makhluk sosial 
kita semua saling membutuhkan satu sama lain, 
karena masing-masing memiliki kelebihan dan 
kelemahan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
Dengan demikian perlu ditumbuhkan sikap 
toleran dan tenggang rasa agar senantiasa 
tergerak untuk saling menutupi kekurangan 
masing-masing. Dengan toleransi akan terpancar 
sikap saling menghargai, berbaik sangka dan 
terhindar dari sikap saling menuduh antar 
teman35. 

Toleransi terdiri dari dua macam yaitu: 
toleransi terhadap sesama muslim dan toleransi 
terhadap selain muslim. Toleransi terhadap 
sesam muslim merupakan suatu kewajiban, 
karena di samping sebagai tuntutan sosial juga 
merupakan wujud persaudaraan yang terikat oleh 
tali akidah yang sama. Bahkan dalam hadist nabi 
dijelaskan bahwa seseorang tidak sempurna 
imanya jika tidak memiliki rasa kasih sayang dan 
tenggang rasa terhadap saudaranya yang lain36. 

f. Istiqomah 
Adalah konsistensi pada ucapan, 

perbuatan maupun keteguhan hati untuk 

                                                
35 Ibid, 95. 
36 Ibid,97-98. 
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beribadah kepada Allah dan menjauhi 
laranganya.. konsistensi ini diperlukan 
mengingat cepat berubahnya hati manusia, dari 
taat menuju maksiat ataupun dari maksiat 
kembali menjadi taat. 

Seorang muslim yang istiqomah 
beribadah di jalan Allah, akan mendapat jaminan 
ketenangan hidup, hilangnya rasa takut, dan rasa 
sedih dari dalam hatinya. Dan Allah 
menjanjikannya dengan surga di akhirat nanti 
mereka yakin bahwa segala sesuatu di dunia  
hanya akan terjadi apabila ada izin Allah SWT37.
  

2. Akhlak Tercela 
Akhlak tercela adalah perbuatan yang sangat 

merugikan dan menghancurkan baik bagi individu 
yang melakukan ataupun bagi orang lain38. 
a. Fitnah  

Fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa 
arti. Diantaranya adalah ujian. 

نَة ْ تـ ِ ْلف َ ُ او ر َ بـ تْلِ  َأكْ َ اْلقَ ن مِ  
Artinya :“Dan fitnah lebih berat daripada 

pembunuhan.”      (QS.Al-baqarah [2]: 
191)39. 

                                                
37 Ibid,99-100. 
38 Azizi, Reza Muhammad, Akidah Akhlak. Jakarta: Kementrian 

Agama Republik Indonesia, 2016,154. 
39http://www.irfanbunaveed.net/2015/11/koreks-atas-

penafsiran-al-fitnatu.htm?m=1 
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Sementara dalam kamus bahasa 
indonesia adalah perkatan bermaksud 
menjelekkan orang lain. 

Kata fitnah yang dimaksudkan di sini 
tentu saja maksudnya adalah perkataan (tanpa 
dasar) yang dilancarkan untuk menjatuhkan atau 
merendahkan martabat seseorang. Fitnah 
berintikan kebohongan yang diciptakan untuk 
membunuuh karakter seseorang karena ada 
sebab-sebab tertentu. 

Dalam pandangan Yusuf Al-Qorodhawi 
pelaku fitnah adalah orang-orang yang menyiksa 
umat islam serta menyakiti para dainya. Pelaku 
fitnah adalah orang-orang yang menyusupkan 
keyakinan-keyakinan yang sesat, prinsip-prinsip 
yang merusak kepada agama40. 

b. Ghibah  
Ghibah secara bahasa berasal dari bahasa 

arab dengan akar kata ghaba, yang berarti tidak 
hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. 
Kata ghibah dalam bahasa indonesia berarti 
menggunjing yakni, menyebutkan kata-kata keji 
atau meniru-niru suara atau perbuatan ornag lain 
dibelakang dirinya dengan tidak berhadapan 
langsung dengan maksud menghinanya41.  

Secara terminologi ghibah berarti 
mengemukakan atau membicarakan perihal 

                                                
40 Ibid, 157-158. 
41 Ibid, 158. 
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orang lain yang apabila orang lain 
mendengarnya, maka ia tidak menyukainya. 
Ghibah dapat mencakup hal fisik seperti 
mengemukakan seseorang kurus hitam, dekil 
dan bentuk fisik lainnya. Bisa juga terkait 
keturunan misalnya mengungkapkan tentang 
seseorang anak haram, anak pelacur atau anak 
orang miskin. Begitu pula yang terkait dengan 
perilakunya misalnya pembohong, penipu dan 
sifat buruk lainnya42. 

Syaikh Jamaluddin Al-qosimi 
mengemukakan sesuatu dapat dikatakan ghibah 
ketika ia berupa pengungkapan tentang 
seseorang yang bersifat mengejek. Oleh karena 
itu, ketika seseorang mengejek bukan dengan 
pembicaraan tetapi dengan gerak, isyarat dan 
tulisan juga dapat dikatakan ghibah43. 

c. Dusta 
Adalah ucapan yang tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada dengan sengaja dan niatan 
tertentu. Sedangkan lawan kata dusta adalah 
jujur, sepatutnya kita sebagai manusia yang 
berakhlak lebih membiasakan diri dengan 
kejujuran karena praktek-praktek kejujuran 
sudah semakin jarang dilakukan pada saat ini44. 

 

                                                
42 Ibid, 157. 
43 Ibid,165-166. 
44 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 



45 
 

 

d. Khianat  
Adalah perasaan ingkar atas kepercayaan 

yang telah diberikan oleh orang lain. Khianat 
merupakan sebuah penyakit hati yang kemudian 
diaplikasikan melalui tindakan penghianatan45. 

e. Ghadab atau marah 
Adalah luapan emosi akibat kekesalan pada 

seseorang. Sifat pemarah memang sudah 
menjadi watak manusia pada umumnya, namun 
sifat buruk tersebut haruslah dikekang sebisa 
mungkin dengan sedikit demi sedikit belajar 
untuk sabar dan pemaaf. Rasulullah SAW 
menjanjikan surga bagi orang yang 
mengendalikan sifat marahnya dalam hadist 
berikut ini: 

 ُ نَّة َ َلكَ اجلْ َ ُ و  آلَ تـَغْضَب
Artinya : “Janganlah kamu marah, maka 

bagimu surga”46. 
f. Dendam 

Adalah perasaan benci dan berusaha untuk 
membalas atas perbuatan buruk orang lain. 
Orang yang memiliki sifat pendendam pasti 
melakukan segala hal untuk membalas 
perlakuan buruk  yang sudah dia terima, 
sehingga sifat ini akan menjerumuskannya pada 

                                                
45 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 
46 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 
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tindakan kriminal seperti pebunuhan, 
penganiyayaan, dan berbagai perbuatan buruk 
lainnya47. 

g. Sombong atau takabbur 
Adalah perasaan hati seseorang yang merasa 

dirinya lebih baik dan lebih unggul daripada 
orang lain. Meskipun takabbur adalah sifat yang 
sepele tetapi Allah sangat benci hamba-Nya jika 
memiliki sfat ini, karena takabbur adalah sifat 
wajib yang dimiliki Allah bukan untuk hamba-
Nya. Ingatlah bahwa iblis dilaknat Allah dan 
dikeluarkan dari surga karena memiliki sifat 
takabbur. Rasulullah SAW bersabda dalam 
sebuah hadist: 

 َ ثْقا هِ مِ ِب ْل ْ قَـ ِ نَ يف ْ كَا ن َ نَّةَ م َ ُ اَجلْ ل خُ دْ َ ِ آلَ ي ْ ْ كِرب ن ٍ مِ رَّ ة لُ َذ  
Artinya : “ Tidak akan masuk surga orang yang 

di dalam hatinya terdapat sebesar 
dzarrah dari sifat sombong”48. 

h. Hasud atau dengki 
Adalah perasaan tidak senang atas nikmat 

yang diterima oleh orang lain, berkeinginan agar 
nkmat itu hilang, dan merasa senang jika orang 
lain mendapatkan musibah. Rasulullah SAW 
bersabda dalam sebuah hadist:  

                                                
47 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 
48 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-
macam-macam-akhlaq.html 
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دُ  َ َس نَّ احلْ ِ , فَا دُ َ َس احلْ َ ْ و ياَّكُم ِ مَا  ا اتِ كَ نَ َ َس ُ احلْ ْأكُل َ ي
 َ َطب َ ُ احلْ ُ النَّا ر  تْأكُل

Artinya : “ Jauhilah kamu sekalian sifat hasud, 
karena sesungguhnya sifat hasud 
bisa menemakan kebaikan seperti 
api memakan kayu bakar”49. 

i. Kufur  
Adalah perasaan tidak mempercayai adanya 

Allah serta nikmat dan rohmat yang dia berikan 
untuk hamba-Nya. Orang yang memiliki sifat 
kufur disebut kafir50. 

j. Syirik 
Adalah menyekutukan Allah dengan 

makhluk-Nya. Sedangkan orang yang memiliki 
sifat syirik disebut musyrik. Syirk merupakan 
dosa yang paling besar yang dilakukan hamba 
kepada Allah SWT51. 

k. Putus asa 
Adalah perasaan tidak akan pernah 

mendapatkan rohmat dan nikmat dari Allah 
SWT. Perasaan ini biasa timbul karena sebuah 
penderitaan dan masalah besar yang menimpa. 
Dan pada saat itulah setan membisikkan tipuan 

                                                
49 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 
50 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 
51 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 
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untuk menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, 
bahkan menyalahan Allah SWT. Inilah yang 
menyebabkan harapan untuk mendapatkan 
rohmat, nikmat, dan ampunan semakin redup52. 

 
F. Akhlak Guru Dalam Pembelajaran 

Teori akhlak guru menurut al-Ghazali boleh 
didapati  dalam tulisanya ihya’ ulummuddin 
sebagaimana yang ditunjukkan dalam rojak (harapan). 
Kajian ini menumpukkan kepada enam akhlak yaitu 
pertama, menyatakan bahwa akhak seorang pendidik 
ialah bersifat kasih sayang dan simpati yaitu 
menyanyangi murid seperti anak sendiri. Kedua, yaitu 
ikhlas mengajar dengan niat semata-mata untuk mencari 
keridhoan Allah Swt. Ketiga, nasihat yaitu guru 
senantiasa menasehati murid dengan memberikan kata-
kata yang baik. Akhlak guru dengan murid yang 
keempat, ialah mencegah kesilapan dengan berhikmah. 
Teguran guru melalui kata-kata yang mudah difahami 
dan disenangi murid karena jika ditegur secara keras 
akan berani menentang gurunya. Kelima, ialah 
pengajaran bertahap mengikut kemampuan akal murid. 
Guru akan meneruskan pengajaran topik yang lain 
setelah murid-murid memahai topik yang telah diajar. 
Yang keenam, beramal dengan ilmu53 

                                                
52 https://www.pelangiblg.com/2017/04/pengertian-dan-

macam-macam-akhlaq.html 
53 Sofiah Mohamed, dkk. Akhlak guru dalam pengajaran dan 

pembelajaran pendidikan islam. Dalam artikel Akademika 86 (2), 
Oktober 2016 : 32-33. 
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G. Akhlak Murid Dalam Pembelajaran 
Dalam rangka mendukung terciptanya 

keberhasilan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 
maka siswa dituntut dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran maka murid dituntut harus memiliki 
akhlak yang baik. Hal ini berkaitan dengan tugas dan 
fungsinya sebagai murid. Heri Jauhari Muchtar dalam 
bukunya fikih pendidikan mengemukakan beberapa 
langkah yang harus dilakukan oleh murid, yaitu: 
a. Berdo’a 
b. Menguatkan niat untuk belajar 
c. Mempersiapkan perlengkapan untuk belajar 
d. Memperhatikan guru ketika menerangkan 
e. Bersungguh-sungguh dalam belajar 
f. Menghindari diri dari sifat dan perbuatan tercela 

misalnya, mengobrol atau bermain-main dalam 
belajar 

g. Melaksanakan tugas yang diberikan guru 
Begitu juga dalam menghadapi seorang guru, 

maka murid atau siswa pun harus beradab yang baik 
sesuai dengan kedudukannya selaku orang yang 
membutuhkan hikmah pengetahuan54. 

 
 
 
 
 

                                                
54 Yuli, yuliana. Akhlak siswa dalam proses pebelajaran 

pendidikan agama islam di sekolah menengah pertama negeri 23, dalam 
skripsi UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru ,2011,14-15. 
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H. Materi Akidah Akhlak Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Akidah 

Akhlak Kelas 2  
1. Semester Ganjil 

a. Kalimat Thayyibah 
Ketika kita mendapat nikmat dari Allah 

berupa apa pun jangan lupa ucapkan 
Alhamdulillah. Artinya “segala puji bagi Allah 
Tuhan seluruh alam”. Kalimat Alhamdulillah 
disebut juga bacaan tahmid. Waktu kalimat 
Hamdallah diucapkan adalah ketika kita shalat, 
ketika kita berdo’a,ketika kita bersin, setelah 
selesai bekerja, setelah belajar, setelah makan55 

b. Asmaul Husna 
1) Ar-Razaq  

Semua makhluk hidup dicukupi 
kebutuhan hidupnya oleh Allah. Allah 
memberikan nikmat kepada semua 
makhluknya. Kita tidk dapat menghitung 
nikmat yang telah kita terima. 

2) Al-Hamid 
Artinya Allah adalah Tuhan yang 

maha Terpuji. Semua yang ada di bumi dan 
di langit milik Allah. Maka Allahlah yang 
berhak untuk disembah dan dipuji oleh 
hamba-Nya. Allah telah mencukupi segala 
kebutuhan kita, baik kebutuhan rohani 

                                                
55 Kementrian Agama, Buku Siswa  Akidah Akhlak , Jakarta: 

Kementrian  Agama,2015.1-3. 
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maupun kebutuhan jasmani. Allah 
menyediakan udara untuk bernafas, 
menyediakan air untuk mandi, menyediakan 
tumbuhan sebagai sumber makanan, 
menyedikan hewan sebagai sumber 
makanan56. 

3) As-Syakur 
Artinya Allah yang maha 

mensyukuri. Sebagai bukti bahwa Allah 
bersifat asy-Syakur adalah Allah selalu 
memberi balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. Orang yang malas tidak 
mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. 

c. Mengenal Allah SWT 
Allah adalah dzat yang telah menciptakan 

alam semesta seisinya. Yaitu Allah Swt. Langit, 
matahari, bulan, bintang, bumi. Termasuk kita 
manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan ada 
jika tidak ada yang menciptakan. Penciptanya 
adalah yang memilikinya yaitu Allah Swt. 

d. Berakhlak Ter puji dan Beradab Secara Islami 
1) Akhlak Terpuji 

Syukur nikmat, sederhana, rendah 
hati (tawadhu’). Adab orang bersin, ketika 
kalian bersin usahakan dengan suara yang 
tidak keras memalingkan muka ke arah kiri 
sambil menutup mulut dan membaca 

                                                
56 Kementrian Agama, Buku Siswa  Akidah Akhlak , Jakarta: 

Kementrian Agama,2015.9-15. 
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Alhamdulllah. Adab orang yang mendengar 
bersin, begitu pula bagi kalian yang 
mendengarkan bersin temanmu dianjurkan 
mendo’akan dengan mengucap 
yarhamukallah (laki-laki), yarhamukillah 
(perempuan). Dan bagi kalian ketika bersin 
didoakan oleh temanmu maka jawablah 
dengan ucapan yahadikumullah. 

e. Akhlak Tercela 
Kelebihan merupakan karunia Allah. Jika 

kalian mempunyai kelebihan kalian tidak boleh 
sombong. Sombong sangat dibenci Allah. Hanya 
Allah yang boleh sombong karena Allah maha 
segalanya. Jika dihati kalian sudah timbul rasa 
paling baik, paling pintar, paling segalanya 
berarti kalian sudah terkena penyakit hati yaitu 
sombong. Sombong termasuk penyakit hati yang 
harus dihindari dengan cara : menyadari semua 
yang kita miliki merupakan nikmat dari Allah, 
menyadari bahwa kehidupan di dunia tidaklah 
abadi. 

Alqomah salah seorang sahabat Nabi. Dia 
ahli ibadah, ahli sedekah tetapi karena ia durhaka 
kepada ibunya sehingga ketika sakaratul maut 
tidak bisa mengucap lailaahaillallah. Setelah 
mendapat ridho dari ibunya Alqamah bisa 
mengucapkan lafal Laillahaillallah57. 

                                                
57 Kementrian Agama, Buku Siswa  Akidah Akhlak , Jakarta: 

Kementrian Agama  ,2015.36-40. 
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Kompetensi Inti Kompetensi 
1. Menerima dan 

menjalankan 
ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1 meyakini Allah Swt. 
Melalui kalimat 
thayyibah (Hamdalah) 

1.2 meyakini Allah Swt. 
Sebagai ar-Razaq, al-
Hamid, dan asy-
Syakur 

1.3 mengakui adanya 
Allah Swt. Melalui 
dalil aqli. 

1.4 Meyakini Allah Swt. 
Melalui kalimat 
thayyibah (tahlil) 

1.5 Meyakini Allah Swt. 
Melalui sifat-sifat 
Allah Swt. Yang 
terkandung dalam 
Asma’ul Husna (al-
Quddus, ash-Shamad. 
Al-Muhaimin, dan al-
Badi’) 

2. Memiliki 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli, 
dan percaya diri 
teman dan guru 

2.1 memiliki perilaku 
bersikap syukur 
ni’mat, hidup 
sederhana dan rendah 
hati dalam kehidupan 
sehari-hari. 

2.2 Memiliki perilaku baik 
ketika bersin dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.3 Menghindari sifat 
sombong dalam 
kehidupan sehari-hari 
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3. Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati ( 
mendengarkan, 
melihat, 
membaca) dan 
menanya 
berdasarkan rasa 
ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk ciptaan 
Tuhan dan 
kegiatannya, dan 
benda-benda 
yang 
dijumpainya di 
rumah dan di 
sekolah 

3.1 mengetahui kalimat 
thayyibah (tahlil). 

3.2 Mengenal sifat-sifat 
Allah Swt. Yang 
terkandung dalam 
Asmaul Husna (ar-
Razaq, al-Hamid, dan 
asy-Syakur). 

3.3 Mengenal Allah Swt. 
Melalui ciptaan-
ciptaanNya. 

3.4 Memahami sikap 
syukur nikmat, hidup 
sederhana dan rendah 
hati dalam kehidupan 
sehari-hari. 

3.5 Mengetahui adab 
ketika bersin dalam 
kehidupan sehari-hari. 

3.6 Menjelaskan sikap 
sombong dan cara 
menghindarinya dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4. Menyajikan 
pengetahuan 
faktual dalam 
bahasa yang jelas 
dan logis, dalam 
karya yang 
estetis, dalam 
gerakan yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 

4.1 Melafalkan kalimat 
thayyibah (tahlil). 

4.2 Melafalkan Asmaul 
Husna (Ar-Razaq. Al-
Hamid dan asy-
Syakur) dan artinya. 

4.3 Menyajikan dalil aqli 
tentang mengenal 
Allah Swt. 

4.4 Menunjukkan sikap 
syukur nikmat, hidup 
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yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak mulia. 

sederhana, dan rendah 
hati dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4.5 Menunjukkan adab 
ketika bersin dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.6 Menceritakan kembali 
kisah Alqamah dengan 
kalimat yang 
sederhana dan 
mengimplementasikan
nya dalam 
menghindari sikap 
durhaka terhadap 
orang tua. 

2. Semester Genap 
a. Kalimat Tayyibah 

Kalimat Laillahaillallah disebut juga 
kalimat tauhid atau kalimat tahlil. Kalimat 
tersebut harus sering diucapkan sebagai dzikir 
(mengingat) kepada Allah karena kunci utama 
keesaan Allah. Lafad tersebut memiliki arti tiada 
Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil bila diucapkan 
khusu’, ikhlas, dan penuh penghayatan hati, 
maka akan menambah kekebalan iman, ketaatan 
kepada Allah dan juga ketrentaman jiwa dan 
dicukupkan rizkinya oleh Allah SWT. 

Manfaat dzikir untuk kalian antara lain 
adalah menguatkan iman, mendatangkan rahmat, 
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mendatangkan kebahagiaan dan ketrentaman, 
menghilangkan kesusahan58. 

b. Asmaul Husna 
1) Al-Quddus 

Manusia hidup di dunia ini banyak 
sekali kebutuhannya yang harus dipenuhi. 
Membutuhkan makan, membutuhkan tidur, 
membutuhkan kendaraan, manusia 
mempunyai keluarga. Sedangkan Allah 
tersucikan dari segala macam kekurangan 
dan kebutuhan tersebut. Allah suci dari sifat 
keji, jahat dan hal negatif  lainya. Al-Quddus 
artinya maha suci, Allah maha sempurna. 
Bertasbih adalah salah satu cara mensucikan 
Allah, dengan bertasbih bisa mendekatkan 
diri kepada Allah. 

2) As-Shamad 
Artinya yang menjadi tempat 

memohon. Manusia tidak boleh meminta 
kepada selain Allah. Misalnya meminta 
pertolongan kepada syaitan, dukun dan 
sebagainya, karena hal itu termasuk 
perbuatan syirik. 

3) Al-Muhaimin 
Allah selalu menjaga dan melindungi 

ciptaanya, Allah memelihara tata surya 
sehingga berjalan dengan teratur sesama 
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Kementrian Agama ,2015.46-47. 
 



57 
 

 

berputar pada poros dan lintasannya. Tidak 
ada yang bertabrakan, siang malam bergiliran 
secara teratur. Matahari terbit dari timur  
terbenam di sebalah barat. Semua berjalan 
teratur karena Allah memliharanya. Karena 
Al-Muhaimin artinya Allah maha pemelihara. 

4) Al-Badi’ 
Allah menciptakan semua makhluk 

didunia ini, semuanya untuk kebutuhan 
manusia. Karena Allah bersifat al-Badi’ 
artinya Allah maha pencipta59. 

c. Akhlak Terpuji dan Beradab Secara Islami 
1) Akhlak Terpuji 

a) Jujur  
jujur adalah berbuat dan berkata 

sesuai dengan kenyataan. Jujur 
merupakan sifat terpuji. Allah memuji 
orang-orang yang mempunyai sifat jujur 
dan menjanjikan balasan yang berlimpah 
untuk mereka. Induk dari sifat terpuji 
adalah jujur. Kebalikan jujur adalah dusta 
atau bohong. 

b) Rajin  
Rajin adalah suka bekerja 

(belajar), sungguh-sungguh bekerja 
dalam melaksanakan tugas. Sifat rajin 
merupakan perbuatan terpuji. Orang rajin 
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Kementrian Agama ,2015.50-59. 
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selalu beruntung dan berhasil, sifat rajin 
harus dibiasakan sejak masih kecil. 
Kebalikan rajin adalah malas60.   

c) Percaya Diri 
Termasuk akhlak yang mulia. 

Percaya diri adalah yakin dengan 
kemampuan diri sendiri61. 

2) Beradab Secara Islami 
a) Adab Belajar 

Menuntut ilmu itu hukumnya 
wajib bagi anak islam. Belajar dapat 
dilakukan dimanapun. Anak yang rajin 
dan tertib belajar akan menjadi pandai. 
Ingat ilmu yang tidak diamalkan 
bagaikan menanam pohon tak berbuah. 
Adab belajar adalah sebelum dan sesudah 
pelajaran membaca do’a, tidak boleh 
memotong perkataan guru, bertanyalah 
kepada gurumu dengan sopan santun62. 

 
b) Adab Mengaji 

Ketika membaca Al-Qur’an, maka 
seorang muslim perlu memperhatikan 
adab-adab ini: sebelum membaca al-
qur’an berwudhu dahulu, duduk 
menghadap kiblat dengan sopan dan 

                                                
60 Kementrian Agama, Buku Siswa  Akidah Akhlak , Jakarta: 

Kementrian Agama  ,2015, 50-59. 
61 Ibid, 64-72. 
62 Ibid, 64-67. 
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tenang, menutup aurot, membaca ta’awuz 
dan basmallah, bacalah al-qur’an dengan 
teliti dan tidak terburu-buru dan khusyu’, 
membaguskan suara ketika membacanya. 

c) Adab Bermain 
Ketika kalian bermain, kalian 

harus memperhatikan adab bermain 
antara lain adalah memperhatikan waktu, 
harus jujur, tidak mengganggu orang lain, 
tidak boleh bertengkar atau bermusuhan, 
selesai bermain saling maaf 
memaafkan63. 

d. Akhlak Tercela 
1) Malas  

Pemalas merupakan salah satu sifat 
tercela, orang yang mempunyai sifat pemalas 
biasanya ia tidak mempunyai kemauan untuk 
berusaha. Agama islam menganjurkan 
umatnya bekerja keras dan berdo’a kepada 
Allah agar dilindungi dari lemah dan malas64 

 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menerima dan 
menjalankan 
ajaran agama 
yang dianutnya 

1.1 meyakini Allah Swt. 
Melalui kalimat 
thayyibah (Tahlil). 

1.2 Meyakini Allah Swt. 
Sebagai al-Quddus, ash-

                                                
63Ibid,.64-72. 
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Kementrian Agama ,2015, 64-67.s 
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Shamad, al-Muhaimin, 
dan al-Badi’. 

2. Memiliki 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, 
santun, peduli 
dan percaya diri 
dalam 
berinteraksi 
dengan 
keluarga, teman 
dan guru. 

2.1 memiliki sikap jujur, 
rajin dan percaya diri. 

2.2 Memiliki sikap 
berakhlak baik ketika 
belajar, mengaji, dan 
bermain dalam 
kehidupan sehari-hari 

2.3 Menghindari sikap 
untuk menghindari sifat 
malas. 

3. Memahami 
pengetahuan 
faktual dengan 
cara mengamati 
(mendengar, 
melihat, 
membaca) dan 
menannya 
berdasarkan 
rasa ingin tahu 
tentang dirinya, 
makhluk 
ciptaan Tuhan 
dan kegiatannya 
dan benda-
benda yang 
dijumpainya di 
rumah dan 
disekolah. 

3.1 mengetahui kalimat 
tayyibah (tahlil). 

3.2 Mengenal sifat-sifat 
Allah Swt. Yang 
terkandung dalam 
Asmaul Husna ( al-
Quddus, ash-Shamad, 
al-Muhaimin, dan al-
Badi’) 

3.3 Memahami perilaku 
jujur, rajin dan percaya 
diri. 

3.4 Memahami sikap yang 
baik ketika belajar, 
mengaji dan bermain 
dalam kehidupan 
sehari-hari, 

3.5 Menjelaskan sikap 
malas dan cara 
menghindarinya. 
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4. Menyajikan 
pengetahuan 
faktual dalam 
bahasa yang 
jelas dan logis, 
dalam karya 
yang estetis, 
dalam gerakan 
yang 
mencerminkan 
anak sehat, dan 
dalam tindakan 
yang 
mencerminkan 
perilaku anak 
beriman dan 
berakhlak 
mulia. 

4.1 melafalkan kalimat 
thayyibah (tahlil) dan 
maknanya 

4.2 melafalkan Asmaul 
Husna (al-Quddus, ash-
Shamad. Al-Muhaimin 
dab al-Badi’) dan 
artinya. 

4.3 Mencontohkan perilaku 
jujur, rajin dan percaya 
diri. 

4.4 Mencontohkan akhlak 
yang baik ketika 
belajar, mengaji dan 
bermain dalam 
kehidupan sehari-hari. 

4.5 Mencontohkan perilaku 
baik ketika bersin 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 
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BAB III 

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN KH HASYIM ASY’ARI  

TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB  

ADABU ‘ALIM WA MUTA’ALIM  

 

A. Riwayat Orang Tua K.H Hasyim Asy’ari 
Tidak jauh dari jantung kota Jombang terdapat 

sebuah pendukuhan yang bernama Gedang Ds.Tambak 
Rejo yang dahulu terdapat pesantren yang konon 
pesantren tertua di Kab.Jombang dan di asuh oleh 
KH.Utsman, beliau bernama Nyai HJ.Layyinah dan 
dikarunia enam anak mereka adalah1: 
1. Halimah (ibu KH. Hasyim Asy’ari) 
2. Muhammad 
3. Leler 
4. Fadli 
5. Arifah2 

Halimah kemudian dinikahkan dengan seorang 
santri ayahnya yang bernama Asy’ari, saat dijodohkan 
Nyai Halimah masih berumur 4 tahun sedangkan 
Asy’ari (ayah KH Hasyim Asy’ari) hampir menginjak 
usia 25 tahunan. Dari pernikahan ini dikarunia 11 anak 
mereka adalah3 : 

                                                
1  Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu, 2017, 3. 
2 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu,2017.3-4. 
3 Ibid, 4. 
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1. Nafi’ah 
2. Ahmad Saleh 
3. Muhammad Hasyim (kelak KH Hasyim Asy’ari) 
4. Radliyah 
5. Hasan 
6. Anis 
7. Fathonah 
8. Maimunah 
9. Maksun 
10. Nahrowi 
11. Adnan 

Dari jalur ayah KH. Hasyim Asy’ari masih 
keturunan Raden Ainul Yaqin atau lebih di kenal dengan 
Sunan Giri sedangkan dari jalur ibu masih keturunan 
Jaka Tingkir, Raja kerajaan Pajang pertama sehingga 
KH. Hasyim Asy’ari baik lewat dari jalur ayah maupun 
dari jalur ibu masing-masing menjalur keatas sampai 
baginda nabi Muhammad SAW. Sungguh nasab mata 
rantai yang muli4a. 

Konon ketika ibunda Kyai Hasyim yaitu nyai 
HJ.Halimah mengandung beliau sudah merasakan tanda-
tanda yang menunjukkan jabang bayinya nanti menjadi 
orang besar dan berpengaruh di masyarakat.Di malam 
itu nyai Hj.Halimah (sang ibu) bermimpi melihat 
rembulan jatuh dari langit dan mengenai kandunganya, 
dari mimpi ini beliautafsirkan bahwa kelak bayinya 

                                                
4 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu,2017, 4. 
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menjadi orang besar yang di segani oleh orang-orang 
pribumi5. 

 
 

B. Riwayat Hidup K.H Hasyim Asy’ari 
K.H Hasyim Asy’ari dilahirkan pada 14 Februari 

1871, di Pesantren Gedang, Desa Tambakrejo, sekitar 
dua kilometer ke arah utara Kota Jombang, Jawa 
Timur.Ilmu agama yang tertanam dalam kepribadian dan 
mental pada masa kecil beliau di tempa dan di bimbing 
langsung oleh sang ayah dan kakeknya sebab ayah dan 
kakek beliau merupakan kyai yang berpengaruh di masa 
itu6. 

Ayahnya, KH Hasyim Asy’ari mengasuh pondok 
pesantren Keras Jombang. Kakeknya, KH. Ustman 
mengasuh pondok pesantrem Gedang Jombang. Di 
lingkungan islami inilah Muhammad Hasyim di 
besarkan, di didik dan di tempa ilmu agama ala 
pesantren salaf7. 

Semenjak kecil beliau sudah tampak cerdas, rajin 
dan patuh pada perintah agama. Di usia 13 tahunan 
beliau sudah dapat kepercayaan sebagai badalan 
(pengganti) sang ayah ketika berhalanagan dalam 
mengajar santri-santrinya, meski umur muda belia tapi 
segi ilmu terbilang tua, tak jarang santri-santri yang di 

                                                
5 Ibid,4-5. 
6 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2013, 203. 
7 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2013.203-204. 
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ajarnya lebih tua dari dirinya,namu terkait hal ini di 
dunia pendidikan pesantren bukan perkara yang tabu 
sebab baromater dalam pesantren dalah kualits ilmunya8. 

Dalam menuntut ilmu KH. Hasyim Asy’ari 
memiliki dua masa yaitu masa pertama menuntut ilmu di 
pulau Jawa dan masa kedua menuntut ilmu di Tanah 
Suci Makkah9.  
1. Menuntut ilmu di pulau Jawa 

Sebagaimana tradisi anak kyai, Hasyim 
Asy’ari di usia 15 tahunan melanjutkan belajar di 
bebagai pesantren baik pesantren di JawaTimur 
maupun pesantren di Jawa Tengah. Pondok 
pesantren yang pernaha beliau tempati di Jawa 
Timur adalah10 : 
a. Pesantren Wonokoyo Probolinggo 
b. Pesantren Langitan Tuban 
c. Pesantren Kademangan Bangklan Madura (di 

bawah asuhan KH.Kholil Bangkalan) 
d. Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo (di bawah 

asuhan KH. Ya’kub) 
Sedangkan pondok pesantren yang pernah 

beliau tempati di Jawa Tengah adalah : 
a. Pesantren KH. Sholeh Darat Semarang bersama 

Muhammad Darwis  (Ahmad Dahlan) 

                                                
8 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu,2017,6. 
9 Ibid, 6. 
10 Ibid, 7. 
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b. Pesantren Sarang Rembang ( di bawah asuhan 
KH. Syuaib bin Abdur Rozaq buyut KH. 
Maimun Zubair)11 

 
2. Menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah 

Setelah menikah kyai Hasyim Asy’ari tetap 
semangat dalam menuntut ilmu, akhirnya atas saran 
mertuanya beliau beserta istri tercintanya 
menunaikan ibadah haji sambil belajar kepada 
ulama’-ulama’ di Haramain (Makkah dan Madinah) 
semua biaya di tanggung mertuanya12. 
 Setelah berada di Makkah dan Madinah Kyai 
Hasyim Asy’ari di terpa ujian yang begitu berat. Istri 
tercinta pelipur lara meninggal dunia setelah 
melahirkan anak pertamanya “Abdullah” namanya. 
Kurang lebih berselang 40 hari sang anak tercintta 
juga meninggal dunia menyusul sang ibunda. 
 Kebersamaan kyai Hasyim Asy’ari dengan 
istri tercintanya selama di Makkah hanya bisa 
bertahan tujuh bulanan. Setelah itu dia pulang 
ketanah air Indonesia dengan sedih dan gundah 
gulana. Selang dua tahun tepatnya pada tahun 1893 
M. Kyai Hasyim Asy’ari bersama adiknya anis 
berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji 
dan memperdalam ilmu di tanah haram yang kedua 
kalinya13. 

                                                
11 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu, 2017.6-8. 
12 Ibid, 8. 
13 Ibid, 8-9. 
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 Belum lama berselang tinggal di Makkah 
ujian datang menerpa adik kandungnya, Anis 
meninggal dunia bernasib sama dengan anak dan 
istrinya. Meskipun diterpa ujian sang adik meninggal 
dunia kali ini Kyai Hasyim Asy’ari bersikukuh 
belajar terus, pantang menyerah sebelum benar-
benar mendalami ilmu dengan benar dan mendalam. 
Kurang lebih tujuh tahunan atau lebih beliau 
bermukim disana. KH. Hasyim Asy’ari selama di 
Makkah mempelajari berbagai fan ilmu kepada 
ulama’-ulama’ yang bermukim disana. Ilmu yang 
paling disenangi dan di dalami K.H Hasyim Asy’ari 
adalah ilmu Al-Hadis, sehingga kelak pesantren 
Tebuireng lebih terkenal dengan kajian ilmu Al 
Haditsnya14. 
 Syeikh Mahfudz At Tarmasi merupakan 
generasi terakhir 23 generasi yang mendapat ijazah 
langsung dari imam Bukhori sehingga dari 
mempelajari Al Hadits Bukhori dan Al Hadsis 
Muslim dan juga Kyai Hasyim Asy’ari memperoleh 
ijazah kitab Shohih Bukhori dari Syaikh Mahfudz 
tersebut15. 
 

C. Membangun pesantren dan menyebarkan ilmu 

Setelah lebih tujuh tahun K.H Hasyim Asy’ari 
menimba dan mendalami lautan samudra ilmu di 

                                                
14 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu,2017,8. 
15 Ibid,8-10. 

67 



68 
 

 

Makkah Al Mukarromah, beliau kembali ke Tanah Air 
tercinta dengan segudang tujuan menyebar ilmu yang 
beliau punya. Sang ayah begitu gembira dan terharu 
melihat anaknya kembali, beliau berharap anaknya yang 
satu ini sebagai penerus dan penggantinya di suatu saat 
nanti16. 

Di sisi lain K.H Hasyim Asy’ari bertekad dengan 
penuh perasaan mantap ingin mendirikan pesantren 
sendiri dalam artian peantrenya ini terpisah dengan 
pesantren Keras yang di dirikan ayahnya juga terpisah 
dengan pesantren Gedang yang di dirikan kakeknya 
sebab pandangan beliau cita-citanya yang memperluas 
penyebaran agama islam kurang begitu luas ketika dia 
menempat di dua pesantren tersebut. 

Beliau lebih suka memilih daerah abangan 
(moral penduduknya kurang baik) untuk di putihkan 
dengan syari’at agama islam dalam tempat berdirinya 
pesntrennya nanti. Akhirnya pilihan itu jatuh pada 
daerah Tebuireng Jombang yang berdekataan dengan 
Pabrik Gula Cukir. Dan dekat rel kereta api17. 

Daerah Tebuireng di saat itu sarang preman dan 
tukang judi serta beraneka ragam kemaksiatan, hal ini 
tidak beralasan sebab lokasinya berdekatan denga pabrik 
gula milik belanda, moralitas penduduk telah di racuni 
belanda dengan hiburan-hiburan yang dapat merusak 

                                                
16 Ibid, 14. 
17 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu,2017, 15. 
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manusia dan bangsa, semakin lama kemaksiatan 
semakin merajalela. 

Tahun 1317 H, bertepatan tahun 1899 M. 
Pesantren Tebuireng Jombang secara resmi di dirikan 
dan di buka, bermula dari 8 santri, lambat laun santri 
mulai berdatangan, semakin lama semakin mem-bledak 
pesat semua ini tak lepas dari kealiman, dan kepribadian 
yang mulia dalam diri K.H Hasyim Asy’ari.Pesantren 
Tebuireng masa itu merupakan pesantren yang cukup 
terkenal beribu santri yang tinggal di dalamnya menurut 
catatan resmi waktu itu sudah mencapai 25000 orang 
alumni dan rata-rata menjadi ulama’ besar18. 

K.H Hasyim Asy’ari adalah figur ulama’ yang 
dermawan tak jarang santri yang sakit dan 
diketahuinnya, beliau sendiri yang menanggung seluruh 
biaya pengobatannya tanpa meminta ganti rugi sama 
sekali. Di saat itu pesantren Tebuireng di ganggu 
preman-preman jahat, santri sering terkena teror, preman 
itu juga pernah datang ke pesantren dengan senjata 
tajam, melihat kejadian itu KH Hasyim Asy’ari segera 
mengambil solusi dengan menyuruh beberapa santri 
senior pergi ke Cirebon untuk berguru pada kyai yang 
ahli pencak silat untuk meredam teror preman dan 
penjahat yang mengganggu. 

 Kesinambungan dakwah santri maupun KH 
Hasyim Asy’ari sendiri. Setelah santri yang di utus 
belajar beladiri di Cirebon itu kembali, teror yang di 

                                                
18Ibid, 15-16..  
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lancarkan preman-preman jahat itu bisa di hadang 
sehingga lama kelamaan semakin hilang19. 

KH Hasyim Asy’ari menanamkan fiqh sosial 
pada para santrinya contoh kecil : di saat itu beliau 
memiliki tamu kebangsaan Belanda yaitu Ch.O.Van der 
Plas yang membawa anjing masuk pesantren Tebuireng 
kejadian itu beliau tidak melarang anjing masuk 
pesantrenya20. 

Disamping aktif mengajar di pesantren KH 
Hasyim Asy’ari juga aktif dalam berbagai kegiatan, baik 
yang bersifat lokal maupun nasional. Pada tanggal 16 
Sya’ban 1344H/ 31 Januari 1926 M. Telah di dirikan 
organisasi Nadhotul Ulama’ (Kebangkitan Ulama’). Di 
hari itu KH Abdul Wahab Hasbulloh mengusulkan KH 
Hasyim Asy’ari agar mendirikan organisasi keagamaan, 
namun KH Hasyim Asy’ari tidak langsung mengiyakan 
namun beliau berpikir lebih matang beliau takut akan 
memecah belah umat. 

 KH Kholil Bangkalan yang terkenal waliyullah 
merasakan keresahan yang dialami muridnya ini, 
sehingga beliau menyuruh salah satu santri seniornya 
yang bernama As’ad Syamsul Arifin untuk 
mengantarkan tongkat kepada KH Hasyim Asy’ari. 
Isyarat KH Kholil Bangkalan dengan perantara santrinya 
itu ditangkap KH Hasyim Asy’ari merupakan sebuah 
hasil istikhoroh dan sebuah restu yang selama ini 

                                                
19 Ibid,20. 
20 Ibid,20-21. 
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ditunggu-tunggu yakni di perbolehkan mendirikan 
organisasi Nadhotul Ulama’. Nadhotul Ulama’ sebagai 
suatu ikatan ulama’ seluruh indonesia dan mengajarkan 
berjihad untuk keyakinan dengan sistem berorganisasi21. 

Kini, NU pun berkembang makin pesat. 
Organisasi ini telah menjadi penyalur bagi 
pengembangan islam di desa-desa maupun perkotaan di 
pulau Jawa dan Madura. Meski sudah menjadi tokoh 
penting dalam NU, beliau tetap bersikap toleran 
terhadap aliran lain. Yang paling dibencinya ialah 
perpecahan di kalangan umat islam. Pemerintah Belanda 
bersedia mengangkatnya menjadi pegawai negeri 
dengan gaji yang cukup besar asalkan mau bekerja sama 
denganya, namun ajakan itu beliau tolak. KH Hasyim 
Asy’ari bukan saja sosok Kyai ternama dan mashur 
dalam bidang ilmu Al-Hadisnya, elainkan juga seorang 
petani dan pedagang yang sukses22. 

 

D. Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Tentang Pendidikan 
akhlak dalam kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim 

Salah satu karya paling monumental KH Hasyim 
Asy’ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitab 
adabu ‘alim wa muta’alim, yang dicetak pertama kali 
pada 1415 H. Sebagaimana umumnya kitab kuning, 

                                                
21 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu,2017, 25-26. 
22 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2013, 211. 
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pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih 
ditekankan pada masalah pendidikan etika. Namun 
demikian, karya tersebut tidak berarti menafikkan 
beberapa aspek pendidikan lainya. Keahliannya dalam 
bidang hadis ikut pula mewarnai isi kitab tersebut. 
Sebagai bukti adalah dikemukakanya beberapa hadis 
sebagai dasar dari penjelasannya, di samping beberapa 
ayat Al-Quran dan pendapat para ulama’23. 

Untuk memahami pokok pikiran dalam kitab 
tersebut, perlu pula diperhatikan latar belakang 
ditulisnya kitab itu. Penyusunan karya ini boleh jadi 
didorong oleh situasi pendidikan yang pada saat itu 
mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, 
dari kebiasaan lama (tradisional) yang sudah mapan ke 
dalam bentuk baru (modern) akibat dari pengaruh sistem 
pendidikan Barat (Imperialis Belanda) ditetapkan di 
Indonesia24. 

 Karyanya ini merujuk pada kitab-kitab yang 
ditelaahnya dari berbagai ilmu yang langsung diterima 
dari para gurunya ditambah dengan berbagai 
pengalaman yang pernah dijalaninya. Ia memulai 
tulisanya dengan sebuah pendahuluan yang menjadi 
pengantar bagi pembahasan selanjutnya. Kitab tersebut 
terdiri dari delapan bab, yaitu (1) Keutamaan ilmu dan 
ilmuwan serta keutamaan belajar mengajar, (2) Etika 
yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar, (3) 

                                                
23 Ibid,211. 
24 Ibid,21-212. 



73 
 

 

Etika murid terhadap guru, (4) Etika murid terhadap 
pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani seorang 
guru, (5) Etika yang harus dipedomani seorang guru, (6) 
Etika guru ketika dan akan mengajar, (7) Etika guru 
terhadap murid-muridnya, dan (8) Etika terhadap buku, 
alat untuk memperoleh pelajaran, dan hal-hal yang 
berkaiyan dengannya. Dari delapan bab tersebut 
dikelompokkan dalam empat kelompok,yaitu (1) 
Signifikasi pendidikan, (2) Tugas dan tanggung jawab 
seorang murid, (3) Tugas dan tanggung jawab seorang 
guru, dan (4) Etika terhadap buku, alat untuk 
memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan 
dengannya25. 

 

E. Sistematika Penulisan Kitab Adabu ‘alim wa 
muta’alim Karangan K.H Hasyim Asy’ari 

1. Signifikasi Pendidikan 

Dalam membahas masalah ini, banyak 
mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan 
tentang keutamaan ilmu dan ilmuan. Tidak cukup 
hanya ayat-ayat Al-Qur’an, pembahasan dalam bab 
pertama tersebut dilengkapi dengan berbagai hadis 
Nabi dan pendapat para ulama, yang kemudian 
diulas dan dijelaskan dengan singkat dan jelas26. 

                                                
25 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Medi a,2013.211-212. 
26 Ibid, 212. 
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 Misalnya, menyebutkan bahwa tujuan utama 
ilmu pengetahuan adalah mengamalkanya. Hal yang 
demikian dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki 
menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk 
kehidupan di akhirat kelak. Mengingat begitu 
pentingnya maka syariat mewajibkan untuk 
menuntutnya dengan memberikan pahala yang besar. 
Pada bagian lain juga dijelaskan bahwa ilmu 
merupakan sifat yang menjadikan jelas identitas 
pemiliknya27. 

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan 
dalam menuntut ilmu. Pertama, bagi murid 
hendaknya ia berniat suci menuntut ilmu, jangan 
sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan 
melecehkan atau menyepelekannya. Kedua, bagi 
guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya ia 
meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak 
mengharapkan materi semata-mata. Disamping itu, 
yang diajarkan hendaknya sesuai dengan tindakan-
tindakan yang diperbuat28. 

Dalam penjelasanya, ia tidak memberikan 
definisi secara khusus tentang pengertian belajar. 
Dalam hal ini yang menjadi titik penekannya adalah 
pada pengertian bahwa belajar itu merupakan ibadah 
mencari ridha Allah yang mengantarkan seseorang 
untuk memperoleh kebahagian dunia dan akhirat. 

                                                
27 Ibid, 212. 
28 Ibid,212. 
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Karenanya, belajar harus diniati untuk 
mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai islam, 
bukan sekedar menghilangkan kebodohan29. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Murid 

a. Etika yang harus diperhatikan dalam belajar 

b. Etika murid terhadap guru 

c. Etika murid terhadap pelajaran 

3. Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Guru 

a. Etika yang harus dipedomani seorang guru 

b. Etika guru ketika dan akan mengajar 

c. Etika guru terhadap murid-murinya 

4. Etika Terhadap Buku, Alat Untuk Memperoleh 
Pelajaran dan Hal-hal Yang Berkaitan Dengannya30 

 

F. Karya-karya KH. Hasyim Asy’ari 

Peninggalan lain beliau yang sangat berharga 
diantaranya adalah sejumlah kitab beliau di dalam 
mendidik santri, mengayomi ribuan umat. Pemikiran 
beliau dapat dibaca dalam beberapa karyanya yang 
mayoritas berbahasa arab. 

                                                
29 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2013, 213. 
30 Ibid, 212-219. 

75 



76 
 

 

 Namun sangat di sayangkan, karena kurang 
lengkapnya dokumentasi, kitab-kitab tersebut belum 
ditemukan , sebenarnya karya besar beliau tidak kurang 
dari dua puluh judul, namun masih ditemukan dan bisa 
di selamatkan hanya beberapa judul saja. 

 Diantara karya-karyanya yang ditemukan 
adalah31 : 

1. Al Nurul Mubin Fi Mahabati Sayyidi Mursidin: 
“kajian tentang kewajiban beriman, mentaati 
mentauladani, berlaku ikhlas, mencintai baginda 
nabi Muhammad SAW juga sejarah hidup beliau”. 

2. At Tanbihat Al Wajibat Liman Yashna’u Al Maulida 
Bi Al Munkarat: “ kajian tentang maulid nabi 
Muhammad SAW, dalam kaitan dengan amar ma’ruf 
nahi munkar”. 

3. Risalah Ahlis Sunnah Waljama’ah: “kajian tentang 
pandangan terhadap bid’ah, konsis salah satu 
madzab dan pecahnya umar menjadi 73 golongan”. 

4. Al Durasul Muntasyiroh Fi Masail Tis’a’asyaroh: 
“kajian tentang wali dan thariqoh yang terangkum 
dalam sembilan belas permasalahan”32. 

5. Attibyan Fi Nahyi’an Muqotho’ah Al Arham Wa al 
Aqrab wa Al Akhwal: “kajian tentang pentingnya 
jalinan silaturrahmi antara sesama insan”. 

                                                
31 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013, 219. 
32 Ibid, 37-38. 
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6. Adabul Alim Wa Muta’alim: “kajian tentang etika 
belajar dan mengajar didalam pendidikan pesantren”. 

7. Dlau’al Misbah Fi Bayani Ahkami Nikah: “kajian 
tentang hukum-hukum nikah, syarat,rukun dana hak-
hak dalam perkawinan”. 

8. Ziyadah Ta’liqot: “kitab yang berisikan polemik 
beliau dengan Syaikh Abdullah bin Yasir Pasuruan 
Jawa Timur33. 

                                                
33 Hakim, Nur Syakh. Kisah Perjuangan Pengurus Besar NU. 

Kediri: Al-Qolbu, 2017.37-39. 
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BAB IV 
KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KITAB  
ADABU ‘ALIM WA MUTA’ALIM KARANGAN KH 

HASYIM ASYARI 
 

A. Konsep Pendidikan Akhlak K.H Hasyim Asy’ari 
Pendidikan  akhlak mempunyai peranan penting 

dalam menentukan kehidupan. Sebagian ulama’ berkata: 
“ketauhidan mengharuskan keimanan, maka barang 
siapa tidak mempunyai keimanan, berarti tidak 
mempunyai ketauhidan. Keimanan mengharuskan 
syari’at, barang siapa tidak (melaksanakan) syari’at, 
berarti tidak mempunyai keimanan dan ketauhidan. 
Syari’at mengharuskan karakter, maka barang siapa 
tidak mempunyai karakter, berarti tidak mempunyai 
syari’at, keimanan maupun ketauhidan. Bahwa seluruh 
aktivitas beragama baik jiwa maupun raga, perkataan 
maupun perbuatan tidak bernilai sama sekali jika tidak 
dibalut dengan kebagusan karakter, keterpujian sifat dan 
kemuliaan akhlak1. 

Mengingat posisi akhlak atau karakter sudah 
sedemikian tinggi sebagai pengingat diri sendiri dan 
orang-orang yang membutuhkannya. Maka, K.H Hasyim 
Asy’ari membuat kitab yang berjudul adabu ‘alim wa 
muta’alim. Tolak ukur baik dan buruknya sesorang  
mengacu pada akhlak, perjalanan hidup dan petunjuk 

                                                
1 Asy’ari, Hasyim.Pendidikan Karakter Khas Pesantren adabu 

‘alim wa muta’alim.Tangerang: Tsmart, 2017, 2-3. 
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Nabi Muhammad SAW2. Diantara pemikiran beliau 
dalam masalah pendidikan adalah : 
1. Signifikasi Pendidikan 

Dalam  membahas masalah ini, ia banyak 
mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan 
tentang keutamaan ilmu dan ilmuwan. Tidak cukup 
hanya ayat-ayat Al-Qur’an, pembahasan dalam bab 
pertama tersebut dilengkapi dengan hadis Nabi dan 
pendapat para ulama’, yang kemudian diulas dan 
dijelaskan dengan singkat dan jelas. Ia, misalnya 
menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan 
adalah mengamalkannya. Hal yang demikian 
dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan 
manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat 
kelak. Mengingat begitu pentingnya maka syariat 
mewajibkan untuk menuntutnya dengan memberikan 
pahala yang besar. Pada bagian lain uga dijelaskan 
bahwa ilmu merupakan sifat yang menjadikan jelas 
identitas pemiliknya3.  

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan 
dalam menuntut ilmu. Pertama, bagi murid 
hendaknya ia berniat suci menuntut ilmu, jangan 
sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan 
melecehkan atau menyepelekannya. Kedua, bagi 
guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya ia 
meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak 

                                                
2 Asy’ari, Hasyim. Pendidikan Karakter Khas Pesantren adabu 

‘alim wa muta’alim.Tangerang: Tsmart, 2017,2-3. 
3 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran 

Tokoh Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2013.212. 
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mengharapkan materi semata-mata. Disamping itu, 
yang diajarkan hendaknya sesuai dengan tindakan-
tindakan yang diperbuat4.  

Dalam penjelasannya, ia tidak memberikan 
definisi secara khusus tentang pengertian belajar. 
Dalam hal ini yang menjadi titik penekanannya 
adalah pada pengertian bahwa belajar itu merupakan 
ibadah untuk mencari ridha Allah yang 
mengantarkan seseorang untuk memperoleh 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya, belajar 
harus diniati untuk mengembangkan dan 
melestarikan nilai-nilai islam, bukan sekedar 
menghilangkan kebodohan5. 

Dalam konsep beliau yang telah dituangkan 
dalam kitab adabu ‘alim wa muta’alim yang 
menjelaskan perihal akhlak seorang murid dan guru 
dalam meraih ilmu, dapat ditarik analisis dalam 
pembahasannya, yaitu : 
a. Ikhlas  

Niat merupakan pokok setiap aktivitas, 
semua aktivitas dalam hal baik-buruk sangat 
bergantung pada niat. Orang yang ikhlas adalah 
orang yang tidak ada motivasi yang 
membangkitkannya kecuali mencari taqarrub 
kepada Allah. Keikhlasan hati pada Allah itulah 
yang akan mengangkat derajat amal duniawi 

                                                
4 Ibid, 212. 

5 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak  Pemikiran 
Tokoh Pendidikan Islam .Jogjakarta : Ar-Ruzz Media,2013.212-213 
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semata-mata menjadi amal ibadah yang diterima 
oleh Allah6. Sesungguhnya ilmu dengan berbagai 
cabangnya, duniawi ataupun yang bersifat 
ukhrowi itu tidak akan bercahaya dan sampai 
pada suatu derajat tertinggi, melainkan harus 
didasari dengan keikhlasan dan tujuan yang 
mulia7. 

Untuk itu setiap guru dan murid 
janganlah berniat kesebalikannya dalam 
menuntut ilmu, yang hanya untuk meraih 
keduniawiaan semata. Baik untuk mencari 
kedudukan, mencari kekayaan, dan berperilaku 
untuk mengungguli terhadap manusia. Karena 
setiap amal yang didasari dengan nafsu tanpa ada 
keikhlasan dan niat yang tulus karena Allah 
justru akan mengeruhkan kejernihan dari amal 
itu sendiri. Dalam kitab diriwayatkan bahwa nabi 
Muhammad SAW bersabda: 

َ بِهِ   مَا رِي ُ ي ِ ْ ل َ أَو اء َ م َل ُ َ بِهِ اْلع رِي َا َ ُج ي ِ َ ل م ْل َ اَْلعِ لب َل ْ َط ن َ م
 َ ُ النَّار ُ اهللا ه َل خَ َ َأدْ س َ النَّا ه ْ و ُ ج ُ ِرفُ بِهِ و ْ َص ْ ي َ أَو ء هَا فَ ُ  اّلس

Artinya : “Barangsiapa menuntut ilu dengan 
tujuan dapat menjatuhkan 
(mengalahkan ulama’, membantah 
(mendebat) fuqoha’ atau mencari 

                                                
6 Almuttaqi, Muhammad Ilzam Syah, Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Hasyim Asy’ari Dalam Kitab 
Adabu’AlimWaMuta’alim,Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Salatiga, 2013,72. 

7 Ibid, 73. 
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penghormatan umat manusia, maka 
Allah SWT akan memasukkanya ke 
dalam neraka”8. 

 

 َ ع هِ اهللاِ تـَ ْ ج َ َ و ر ْ يـ ادَ بِهِ غَ َ اَر ْ ِ اهللاِ اَو ْ غَري ِ مًا ل ْل َ عِ لَّم َ ع ْ تـَ ن َ َ م اىل
نَل النَّارِ  ُ مِ ه دَ َ ع قْ َ ْأ م وَّ َ بـ تَ َ ي ْل  فَـ

Artinya : “Barangsiapa memepelajari ilmu 
dengan tujuan selain Allah atau 
selain mencari ridha Allah SWT maka 
hendaklah dia mengambil tempat 
duduknya di neraka”9. 

 
Rasulullah SAW bersabda : 

 َ ُ النَّاس ه ْ و ُ لِّم عَ َ َ و م ْل ا اْلعِ ْ و ُ لَّم َ ع  تـَ
Artinya :  “Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah 

kepada para manusia”10. 
 

b. Berperilaku Qona’ah  
Qona’ah adalah menerima apa adanya. 

Guru dan murid hendaknya bersikap qona’ah 
terhadap makanan maupun pakaian yang 
dimiliki. Berbekal sabar atas kondisi ekonomi 

                                                
8 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas Pesantren. 

Tangerang : Tsmart Printing, 2017,20.. 
9 Ibid, 21. 
10 Ibid, 10. 
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pas-pasan, maka pelajar dapat meraih keluasan 
ilmu11.  

Imam Syafi’i RA berkata: “Sungguh 
tidak akan sukses orang yang menuntut ilmu 
disertai kehormatan diri dan ekonomi melimpah. 
Akan tetapi orang menuntut ilmu disertai 
kerendahan diri, ekonomi sederhana dan 
berkhidmah pada ulama’lah yang akan sukses”12. 

Sebagaimana sya’ir dalam kitab berikut 
ini: 

َبِ  الشَّر امِ اَِو َ َ الطَّع ن نُ مِ ْ و َُك ُ   #   ي اه َ ر مَا تـَ ُ ر ثـَ َ اَكْ اء ّ   فَإِنَّ الى
Artinya :  sesungguhnya mayoritas penyakit yang 

engkau lihat: itu berasal dari makanan 
dan minuman13. 

 
c. Bersikap Khusyu’ 

Khusyu’ adalah sikap dan perilaku yang 
bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada 
Allah SWT. Niatnya hanya kepada Allah, 
melakuan takbir,ruku’ dan sujud yang benar dan 
tidak asal-asalan14. Bagi seorang guru maka 
harus merendahkan hati dalam menyampaikan 
ilmu dan bersunguh-sungguh terhadap 

                                                
11 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas Pesantren. 

Tangerang:Tsmart Printing, 2017,63. 
12 Ibid,64. 
13 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas Pesantren. 

Tangerang : Tsmart Printing, 2017,26.. 
14  Qodri, A Azizy, Akidah Akhlak Kelas II.Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam,2004,65. 
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pencapaian sebuah ilmu, mencerdaskan dan 
membentuk karakter perilaku peserta didik. 
Kemudian, hendaknya ia selalu mengingatkan 
bahwa tujuan sebenarnya dari upaya mencari 
ilmu adalah demi mendekatkan diri kepada 
Allah, bukan meraih jabatan, kepemimpinan atau 
untuk bersaing dengan rekan sesamanya. 

Sedangkan peserta didik sendiri harus 
mengetahui tentang tujuannya mencari ilmu, 
memalingkan diri dari ilmu yang dapat 
mendatangkan kebingungan terhadap dirinya 
sendiri. Untuk itu peserta didik harus 
memfokuskan diri pada pencapaian suatu 
keberhasilan dalam ilmu, amal dan akhlak yang 
baik15. 

Dalam kitab Rasulullah SAW bersabda : 

 ُ كَ اهللا َل َ ا س ً م ْل هِ عِ ْ ي ِ ُ ف ب ْطُل َ ا ي قً ْ يـ ِر كَ َط َل َ ُ س ن َ م
نَّةِ  َ ِ اج ق ُ ر ْ ُط ن قًا مِ ْ ي ِر  بِهِ َط

Artinya :” Barangsiapa menempuh perjalanan 
untuk menuntut ilmu, niscaya Allah 
akan mnjalankannya di salah satu jalan 
surga”16. 

 

                                                
15 Almuttaqi, Muhammad Ilzam Syah, Konsep Pendidikan 

Akhlak Menuru tHasyim Asy’ari Dalam Kitab Adabu ’Alim 
WaMuta’alim, Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 
2013,74-75. 

16 . Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 
Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,7. 



85 
 

 

d. Bersikap Wira’i  
Bersikap wira’i yaitu menjaga sandang, 

pangan dan papan dari segala hal yang syubhat 
(samar-samar hukumnya), apalagi haram17.  
Guru dan murid hendaknya memaksa dirinya 
untuk bersikap wira’i dan berhati-hati dakam 
segala tingkah lakunya. Harus meneliti betul 
terhadap kehalalan makanan, minuman, pakaian, 
tempat tinggal dan segala kebutuhannya yang 
lain, agar hatinya menjadi terang, mudah 
menerima ilmu dan cahaya ilmu, serta meraih 
manfaatnya ilmu18. 

Dalam kitab hendaknya menyedikitkan 
makan dan minum, karena kekenyangan 
menghalangi ibadah dan memberatkan badan. 
Sebagaimana sya’ir berikut ini: 

َ فَإِنَّ ال ر مَا تـَ ُ ر ثـَ َ اَكْ اء ّ امِ ى َ َ الطَّع ن نُ مِ ْ و َُك ُ   #   ي اه
َبِ  الشَّر  اَِو

sesungguhnya mayoritas penyakit yang 
engkau lihat:  

itu berasal dari makanan dan minuman”19. 
 

                                                
17 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : TSsmart Printing, 2017,59. 
18 Almuttaqi, Muhammad Ilzam Syah, Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Hasyim Asy’ari Dalam Kitab 
Adabu’AlimWaMuta’alim, Skripsi:Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Salatiga, 2013,75. 

19 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 
Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,26.. 
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e. Berperilaku  Zuhud (sederhana) 
Bersikap zuhud terhadap dunia  yaitu 

berpaling atau tidak cinta terhadap dunia. Orang 
alim seharusnya bersikap zuhud terhadap dunia 
dan menyedikitkan dunia semaksimal mungkin, 
yakni sekira tidak membahayakan diri sendiri 
dan keluargannya dengan diiringi sikap 
menerima apa adanya20.  

Imam Syafi’i RA berkata: “Seandainya 
ada orang berwasiat yang ditujukan kepada orang 
yang palin berakal, niscaya wasiat itu (harus) 
diserahkan kepada orang-orang zuhud. Aku 
bersumpah., siapa lagi yang lebih pantas 
memiliki kelebihan dan kesempurnaan akal, 
dibandingkan ulama”21. Seorang guru dan murid 
senantiasa membiasakan perilaku zuhud ini, 
karena kahlak ini untuk membentengi dari sifat 
pemborosan dan bakhil, serta tidak terlalu 
memikirkan dunia yang menjadi penghambat 
terhadap tercapainya keberhasilan ilmu dan 
akhlakul karimah. Dalam kitab Orang alim lebih 
berhak untuk tidak menengok dunia apalagi 
sibuk memikirkan urusan dunia. Diriwayatkan 
dari nabi Muhammad SAW yang bersabda: 

 َ ع َ م ْ َط ن َ لَّ م َذ َ َ و نَع ْ قَـ ن َ زَّ م  عَ

                                                
20 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,63. 
              21Ibid, 64. 
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Artinya : “ Mulialah orang yang qona’ah dan 
hinalah orang yang tamak”22. 

 
f. Berperilaku Tawadhu’ 

Tawadhu’ adalah sikap hati yang 
senantiasa merendahkan diri dihadapan Allah 
SWT, ketika beribadah dan rendah hati 
dihadapan manusia23. Setiap murid hendaknya 
tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan tidak 
pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang 
telah mengajarinya, tetapi menyerahkan 
sepenuhnya kendali dirinya dan mematuhi segala 
nasihatnya. Murid sudah sepatutunya bersikap 
demikian dihadapan gurunya, dan mengharapkan 
pahala serta kemuliaan dengan berkhidmat 
kepadanya. 

Akhlak ini untuk membentengi dari sikap 
sombong terhadap manusia atau orang lain yang 
memilki kapasitas keilmuan, derajat dan lain-lain 
di bawahnya. Di dalam kitab Hendaknya 
pendidik bersikap rendah hati dan bertutur kata 
halus kepada pelajar. Allah SWT berfirman 
kepada nabi Muhammad SAW : 

َكَ  ع َ ِن اْتـَّبـ َ ِم كَ ل َ نَا ح َ ْ ج فِض اْخْ َ َ  و ْ نِني مِ ْ ؤ ُ َ اْلم ن مِ
)215:الشعراء(  

                                                
22 Ibid, 63. 
23 Qodri, A Azizy, Akidah Akhlak Kelas II.Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam, 2004,65. 
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Artinya : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap 
orang-orang yang mengikutimu, yaitu 
orang-orang yang beriman.”[Q.S. Al-
syu’ara’:215]24. 

Ada hadist shahih yang diriwiyatkan dari Nabi 
SAW: 

دٌ هللاِ  َ َ َأح ع اضَ َ مَا تـَو َ ا, و ْ و ُ ع اضَ َ ى إِيلََّ اَنْ تـَو َ ح ْ أنَّ اهللا اَو
ُ اهللاِ  ه َ ع فَـ َ  إالَّ ر

Artinya: “ Sesungguhnya Allah emberi wahyu 
kepadaku, “hendaklah kalian semua 
bersikap rendah hati”. Dan tidak 
seorangpun yang bersikap rendah hati, 
kecuali Allah mengangkatnya”25. 

 
g. Berperilaku Kasih Sayang Antar Sesama 

Pada dasarnya sifat kasih sayang itu 
adalah fitrah yang dianugrahkan oleh Allah 
kepada semua makhluk yang bernyawa. Bukan 
hanya manusia saja yang diberi sifat kasih 
sayang oleh Allah, akan tetapi binatang pun juga 
diberi olehNya. Allah memerintahkan kepala 
umat Islam agar mengasihi sesama manusia, 
terlebih terhadap sesama mukmin26. 

                                                
24 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,103. 
25 Ibid, 103. 
26 Almuttaqi, Muhammad Ilzam Syah, Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adabu ’Alim Wa 
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Dengan berperilaku kasih sayang maka 
akan muncul sifat saling menghormati antar 
sesama. Sikap menghormati sesama manusiaو ini 
sangat ditekaankan, karena merupakan suatu 
bentuk tindakan menjaga hak-hak sesama 
manusia. Termasuk menghormati sesama 
manusia adalah ramah tamah, berbicara dengan 
sopan, tidak menyinggung perasaan, dan 
mengucapkan salam ketika bertemu baik di jalan 
maupun dalam suatu majlis. 

Sebagaimana diungkapkan di kitab dalam 
sya’ir: 

انَ  َا كَ مبَّ ُ ر َل ْ  #   فَـ م ُ ه ّل َ اَقَـ ْ ني اَلمِ َ ْ اْلع ِ ْ ىف ر ِ ق تَ ْ الَحتَ
 ْ م ُ لُّه َ ُ اَج ر ْ يـ ِ ق َ  احلْ

Jangan hina orang yang rendah di alam 
ini; 

Bisa jadi orang hina itu adalah manusia 
paling agung27. 

 
h. Berperilaku Sabar 

Sabar artinya tahan dari ujian, tahan 
menderita, menerima apa yang tidak disenangi 
dengan perasaan rida dan menyerahkan diri 
kepada Allah SWT. Sabar sering juga diartikan 

                                                                                               
Muta’alim, Skripsi:Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 
2013,79-80. 

27 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas Pesantren. 
Tangerang : Tsmart Printing, 2017,72. 

89 



90 
 

 

sebagai tabah dalam menjalankan perintah Allah 
SWT28.  

Untuk itu, seorang guru harus sabar 
dalam menyampaikan ilmu, pelan-pelan dalam 
menyampaikannya dan memahami karakter 
setiap murid agar para murid tetap antusia dalam 
menerima pelajaran. Sedangkan murid 
sendiripun juga harus sabar dalam menerima 
ilmu, dan bersabar pula terhadap kekerasan 
seorang guru. Murid harus berfikir terhadap hal 
yang ditujukan kepadanya, dengan fikiran yang 
positif, bahwa hal yang demikian itu untuk 
kebaikan dirinya. 

Dalam kitab Allah SWT berfirman  : 

ِر  نَْك ُ ِن اْلم ُ عَ انْه َ ِ و ف ْ و ُ ر ْ ع َ ْ بِا ْلم ر ُ ْأم َ وَة و مِ اَلصََّل ِ ََّ أق ين ُ بـ َ يـ
رِ  ْ و ُ ِ اُأل م م ْ ز ْ عَ ن ِكَ مِ ال , إِنَّ َذ َكَ ْ ما َأصَا ب لى ْ عَ ِ رب ْ اص َ و

  )17:لقمان(
Artinya :“Dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang 
demikian itu termasuk hal-hal yang 
diwajibkan[oleh Allah]”. (Q.S. 
Lukman:17)29. 

 
 

                                                
28 Sobahi, Ali Nuru, Akidah Akhlak. Depok: CV Arya Duta, 

2008, 48. 
29 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,66. 
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i. Memanfaatkan Waktu 
Waktu sangatlah penting bagi guru dan 

murid. Untuk itu harus mengoptimalkan waktu 
yang dumilikinya, baik di waktu malam maupun 
siang dengan menggunakan kesempatan yang 
ada dari sisa-sisa umumnya. Umur yang tersisa 
adalah harga yang dimilikinya, dengan begitu 
senantiasa pergunakanlah untuk berdiskusi, 
mengarang, mengulang pelajaran dan menghafal. 
Agar waktu tersebut tidak terbuang secara 
percuma30. 

Seoarang murid harus menunjukkan 
perhatiannya yang sungguh kepada tiap tiap 
disiplin ilmu agar mengetahui tujuannya masing-
masing. Jika ia masih ada kesempatan, sebaiknya 
ia berusaha untuk mendalaminya. Mengurangi 
segala keterkaitandengan kesibukan-kesibukan 
duniawi. Sebab keterkaitan akan memalingkan 
dari tujuan yang hendak dicapai31. 

Dalam kitab Rasulullah  SAW bersabda : 

اىلَ  َ ع ْ بِا هللاِ تـَ عِن تَ ْ اس َ , و ُكَ ع فَ نـْ َ ا يـ َ َ م لى ْ عَ ص ِر ْ  إِح

                                                
30 Almuttaqi, Muhammad Ilzam Syah, Konsep Pendidikan 

Akhlak Menurut Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adabu ’Alim Wa 
Muta’alim, Skripsi:Seklah Tinggi Agama Islam NegeriI Salatiga, 
2013,82. 

31 Almuttaqi, Muhammad Ilzam Syah, Konsep Pendidikan 
Akhlak Menurut Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Adabu ’Alim Wa 
Muta’alim, Skripsi:Sekolah Tinggi Agama Islam  Negeri Salatiga, 
2013,82. 
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Artinya : “Antusias (semangatlah) terhadap apa 
yang membawa manfaat bagimu, dan 
mohonlah pertolongan kepada Allah 
SWT32. 

 
j.  Menghindari Hal-Hal Yang Kotor dan Maksiat 

Dalam hal ini para guru dan murid 
senantiasa harus menghindarinya, jangan 
mengerjakan hal yang demikian itu, karena 
perbuatan kotor dan maksiat dapat menjatuhkan 
yang jelek, dan perilaku tersebut justru dapat 
menyurutkan cahaya hati dan kejernihannya. 
Sehingga menghilangkan kefahaman dan 
menyerapnya sebuah ilmu ke dalam hati. Hati 
harus disucikan dari perilaku yang buruk dan 
sifat-sifat tercela. Hal ini mengingatkan bahwa 
ilmu adalah ibadahnya hati, dan mendekatnya 
batin manusia kepada Allah SWT33. 

Dalam kitab menjauhi riya’  dalam hadits 
shahih : 

ى اهللا بِهِ  َ اء َ ر َ فَـ اء َ ْ ر ن َ م َ , و َ اهللا بِهِ َ مسََّع ْ مسَّع ن َ  م
Artinya : “Barangsiapa berni’at sum’ah (mencari 

reputasi/pencitraan, ingin disebut-sebut 
namana), maka Allah akan 
memperlihatkan niatan itu (kepada 
manusia), dan barangsiapa berniat riya’ 

                                                
32 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,74 
33 Ibid,82-83. 
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(pamer), maka Allah akan 
memperlihatkan niatan itu juga (kepada 
manusia34). 

 
Allah SWT berfirman: 

ةَ  َ ي مِ ْ ةَ تَس لئَك َ مُّونَ امل َ ُس ي ِة َل َ ر نُونَ بِاَألخِ مِ ْ ؤ ُ َ الَ يـ ْن ي ِ نَّ الَّذ ِ ا
َ (األُنث مى  )27 :اجنّ

Artinya : “Maka janganlah kamu mengatakan 
dirimu suci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang 
bertakwa. (Q.S.Al-Najm:27)35. 

 
k.  Intropeksi Diri 

Muhasabah ialah intropeksi, wawas, atau 
meneliti diri. Yakni menghitung-hitung 
perbuatan pada tiap tahun, tiap bilan, tiap hari, 
bahkan setiap saat. Oleh karena itu, muhasabah 
tidak harus dilakukan pada akhir tahun atau akhir 
bulan. Namun perlu juga dilakukan setiap hari, 
bahkan setiap saat36.  

Baik guru maupun murid harus selalu 
mengintropeksi dirinya. Barangkali telah 
melakukan kesalaham-kesalahan, maka harus 

                                                
34 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,70. 
35 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,71. 
36 Syukur, Amin. Tasawuf  Bagi Oranga Awam.Yoghyakarta: 

Pustaka Pelajar,2006,84. 
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cepat-cepat dibenahi, atau bahkan telah 
mengerjakan dosa-dosa baik sengaja ataupun 
tidak maka harus segera bertaubat dan menyesali 
perbuatan tersebut serta meninggalkan waktu-
waktu yang tidak ada manfaatnya. Supaya waktu 
yang dimilikinya itu tidak terbuang dengan sia-
sia dan meninggalkan segala bentuk tindakan 
yang tidak pantas untuk dikerjakan oleh seorang 
guru serta murid dengan optimalisasi religius 
pada guru dan murid tersebut, konsep ini 
berusaha membuat dasar pembangunan 
masyarakat yang berakhlak religius melalui 
pembinaan individu. Dari sini diharapkan akan 
terwujud sebuah tatanan masyarakat yang 
berakhlak tinggi dan berbudi pekerti yang luhur. 

Sebagian orang Arab mendendangkan 
sya’ir : 

َامَا  َا  #  َمت إِمنَّ َ الِ و ؤَ لَ السُّ ْ و ْ ُط ى َ م َ َ اْلع ْس ي َل َ و
لَ السُّكُ  ْ و ْ ُط مى َ ِ اْلع ل ْ ه َ ى اجل َل تِ عَ ْ و  

Bukan kebutaan (kebdohan) selama 
bertanya, sesungguhnya; 

Kebutaan total itu berdiam diri di atas 
kebdohan37. 

                                                
37 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren.Tangerang : Tsmart Printing, 2017,75. 
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BAB V 
RELEVANSI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM 

KITAB ADABU ‘ALIM WA MUTA’ALIM DENGAN 
MATERI AKIDAH AKHLAK KELAS 2 

MADRASAH IBTIDAIYAH 
 

A. Hubungan Akhlak Dalam Kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’alim Dan Buku Akidah Akhlak Kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah 

Guru dan murid adalah unsur-unsur dari 
pendidikan. Di dalam kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim 
telah dijelaskan nilai-nilai akhlak yang harus dimiliki 
guru dan murid.  

No Aspek 
Kitab Adabu 

‘Alim Wa 
Muta’alim 

Materi Akidah 
Akhlak 

1 Ikhlas Termasuk 
membersihkan 
hati dari akhlak 
tercela. Sebagai 
seorang orang 
murid dan guru 
harus membagusi 
niat ikhlas semata 
hanya mengharap 
ridho Allah. 

Di materi akidah 
akhlak ikhlas  
termasuk 
menerima dan 
menjelankan 
ajaran agama 
yang dianutnya. 
Serta memiliki 
perilaku 
bersikap syukur 
nikmat, hidup 
sederhana dan 
rendah hati 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 
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2 Berperilaku 
Qona’ah 

 Sederhana dalam 
urusan sandang 
dan papan. 
Menerima apa 
adanya. 

Qona’ah adalah 
termasuk 
bersikap syukur 
nikmat, hidup 
sederhana dan 
rendah hati 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

3 Bersikap 
khusyu’ 

Tunduk kepada 
Allah, orang alim 
hendaknya 
bersikap rendah 
hati atau tunduk 
kepada Allah. 
Jika berpaling 
dari Allah tidak 
menghasilkan 
keberkahan yang 
manfaat. 

Di materi 
khusyu’ 
termasuk sikap 
menerima dan 
menjalankan 
ajaran agama 
yang dianutnya. 
Di dalam islam 
diajarkan untuk 
tunduk kepada 
Allah, seperti 
meyakini Allah 
melalui kalimat 
thayyibah. 

4 Bersikap 
wira’i 

Menjaga diri dari 
hal-hal yang 
syubhat (tidak 
jelas) apalagi 
haram. Sebelum 
belajar ataupun 
sebelum mengajar 
mengucapkan 
bismillah. Dan 
diakhiri dengan 
Alhamdulillah. 

Di materi wira’i 
termasuk sikap 
menerima dan 
menjalankan 
ajaran agama 
yang dianutnya. 
Di dalam islam 
diajarkan untuk 
tunduk kepada 
Allah, seperti 
meyakini Allah 
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melalui kalimat 
thayyibah. 

5 Berperilaku 
zuhud 
(sederhana) 

Bersikap zuhud 
terhadap dunia 
(berpaling atau 
tidak cinta) 
terhadap dunia 
dan bersikap 
qona’ah atas apa 
yang diberi oleh 
Allah. Tidak 
berlebihan dalam 
berpenampilan. 

Di materi akhlak 
zuhud termasuk 
perilaku 
bersikap syukur 
nikmat, hidup 
sederhana, dan 
rendah hati 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

6 Berperilaku 
tawadhu’ 

Orang alim 
hendaknya rendah 
hati, tidak 
sombong terhadap 
apa yang 
dimilikinya. 

Di materi akhlak 
tawadhu’ 
termasuk 
perilaku 
bersikap syukur 
nikmat, hidup 
sederhana, dan 
rendah hati 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

7 Berperilaku 
kasih 
sayang 
antar 
sesama 

Orang alim 
hendaknya 
bergaul ditengah 
masyarakat 
dengan akhlak-
akhlak terpuji, 
saling 
menghormati 
kepada yang lebih 
tua dan 

Di materi akidah 
akhlak memiliki 
perilaku baik 
ketika bersin 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari, 
menghindari 
sifat sombong 
dalam 
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menyayangi 
kepada yang lebih 
muda. 

kehidupan 
sehari-hari, 
memiliki sikap 
berakhlak baik 
ketika belajar, 
mengaji dan 
bermain dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
termasuk bentuk 
berperilaku 
kasih sayang 
antar sesama. 

8 Berperilaku 
sabar 

Sebagai murid 
harus bersikap 
sabar terhadap 
tugas yang 
diberikan oleh 
guru. Dan sebagai 
guru harus sabar 
membimbing 
murid-muridnya, 
mengajarinya 
hingga menjadi 
lebih baik. 

Menunjukkan 
sikap syukur 
nikmat, hidup 
sederhana dan 
rendah hati 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari juga 
termasuk bentuk 
berperilaku 
sabar. Menerima 
apa yang 
diberikan Allah. 

9 Memanfaa
tkan waktu 

Mengurangi 
segala keterkaitan 
dengan 
kesibukkan 
duniawi. Sebab 
keterkaitan akan 
memalingkan dari 
tujuan yang 
hendak dicapai.  

Di materi akidah 
akhlak 
menghindari 
sikap untuk 
menghindari 
sikap malas 
adalah bentuk 
memanfaatkan 
waktu. 
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10 Menghind
ari hal-hal 
yang kotor 
dan 
maksiat 

Perbuatan kotor 
dan maksiat dapat 
menjatuhkan dan 
perilaku tersebut 
menyurutkan hati 
dan kejernihannya 
sehingga 
enghilangkan 
kefahaman dan 
menyerapnya 
sebuah ilmu 
kedalam hati. 

Meyakini 
adanya Allah 
melalui kalimat 
thayyibah. 
Dengan 
bertoyyibah hati 
menjadi dekat 
dengan Allah 
dan perilaku ini 
salah satu 
bentuk 
menghindari 
hal-hal kotor 
dan bermaksiat. 

11 Intropeksi 
diri 

Guru dan murid 
harus intropeksi 
dirinya barangkali 
telah melakukan 
kesalahan-
kesalahan maka 
harus segera 
dibenahi. Dosa-
dosa baik sengaja 
ataupun tidak 
sengaja. Sekecil 
atau sebesar 
apapun segera 
bertaubat, agar 
memperoleh 
ampunan dari 
Allah serta 
mendapat barokah 
dan manfaat dari 
Allah. 

Intropeksi diri 
termasuk bentuk 
meyakini 
adanya Allah.  

Antara kitab dan materi akidah akhlak memiliki 
keterkaitan satu sama lain. Semua nilai-nilai akhlak yang 
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berada di kitab relevan dengan materi akidah akhlak 
kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Dari materi akidah akhlak 
hanya secara garis besarnya sedangkan, di dalam kitab 
dijelaskan lebih mendalam tentang pendidikann akhlak 
guru dan murid. 

Kitab Adabu ‘Alim Wamuta’alim adalah kitab 
untuk membekali generasi pendidik maupun pelajar 
dengan pendidikan karakter yang secara sederhana dapat 
dinilai bersinonim dengan kata akhlak, moral, etika tata 
krama, sopan santun, adab dan sebagainya. 

Kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim mengajarkan 
etika-etika yang harus dimilki seorang guru dan peserta 
didik seperti yang telah dijelaskan dipembahasan 
sebelumnya. Dilihat dari ruang lingkup akidah akhlak 
yang telah ada, penulis mengkategorikan sifat-sifat 
terpuji yang terdapat dalam kitab tersebut kedalam 
kategori pembahasan sebagai berikut: 
1. Akhlak terhadap Allah SWT. 

Dalam kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim 
materi yang berkaitan dengan akhlak terhadap Allah 
adalah ikhlas, qona’ah, khusyu’, wira’i, zuhud, 
tawadhu’. Ikhlas yaitu hanya mengharap ridho dari 
Allah. Qona’ah yaitu menerima apa adanya atau 
merasa cukup yang dimilki. Khusyu’ yaitu rendah 
hati, tunduk kepada Allah. Wira’i yaitu menjaga diri 
dari hal-hal yang tidak jelas. Zuhud yaitu menjauhi 
keduniaan karena lebih mencintai ibadah dan 
berharap akan kehidupan akhirat. Tawadhu’ yaitu 
rendah hati.  Semua itu adalah ibadah akhlak yang 
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berkaitan dengan Allah untuk memperoleh 
keberkahan ilmu dan memiliki akhlak yang baik. 
Seorang guru dan peserta didik harus memiliki sifat 
yang telah disebutkan diatas. 

Sedangkan dalam materi akidah akhlak kelas 
2 Madrasah Ibtidaiyah yang menyangkut akhlak 
terhadap Allah yaitu meyakini Allah melalui kalimat 
thayyibah, meyakini Allah melalui sifat-sifat Allah 
yang terkandung dalam asmaul husna, syukur, 
rendah hati. Di dalam materi akidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah dijelaskan meyakini Allah 
dengan mengucapkan kalimat thayyibah dan 
diajarkan meyakini Allah melalui sifat-sifat Allah 
yang terkandung dalam asmaul husna  (al-quddus, 
ash-shamad, al-muhaimin, dan al badl), contoh-
contoh perilaku dari asmaul husna dan sifat syukur 
serta rendah hati dalam menjalani kehidupan sehari-
hari. 

Sehingga dalam akhlak terhadap Allah ini 
ada materi akidah akhlak kelas 2 Madrasah 
Ibtidaiyah yang terdapat di dalam kitab Adabu ‘Alim 
Wa Mut’alim. Seperti berakhlak tawadhu’ atau 
rendah hati. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 
keterkaitan materi akidah akhlak kelas 2 Madrasah 
Ibtidaiyah dengan materi yang terdapat di kitab 
Adabu ‘Alim Wa Muta’alim meskipun di dalam 
materi keduanya tidak sama persis tetapi, materi 
keduanya itu saling berkaitan. Meyakini Allah juga 
dengan sifat ikhlas, qona’ah, tawadhu’ dan lainya. 



102 
 

 

2. Akhlak terhadap keluarga dan lingkungan 
Dalam kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim 

materi yang berkaitan dengan akhlak terhadap 
keluarga dan lingkungan adalah berperilaku kasih 
sayang antar sesama. Di dalam kitab bergaul dengan 
pelajar dengan penuh kasih sayang dan bersabar atas 
perilaku pelajar yang tidak baik, sambil berusaha 
memperbaiaki perilaku pelajar tersebut1. Sedangkan 
yang terdapat dalam materi akidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah yaitu mencontohkan akhlak 
yang baik ketika belajar, mengaji, dan bermain 
dalam kehidupan sehari-hari mencontohkan perilaku 
baik ketika bersin dalam kehidupan sehari-hari. 

Pertama, dalam kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’alim  etika pelajar terhadap pendidik yaitu  
berusaha dan istikhoroh mencari pendidik yang 
tepat, mencari pendidik yang kenyang pengalaman 
ilmu dari para ahli, mengikuti atau patuh dan 
berkata-krama terpuji kepada pendidik, berpikiran 
positif, kepada pendidik, walau bersikap kasar, 
menunaikan hak-hak pendidik yang menjadi 
kewajiban pelajar, memuliakan pendidik dari segi 
pikiran, perkataan dan perbuatan, memperhatikan 
tata krama ketika hendak menemui pendidik, 
memperhatikan tata krama ketika satu ruangan 
dengan pendidik, jika tidak setuju dengan pendidik 
pelajar tetap bertata krama, menu njukkan sikap 

                                                
1 Asy’ari Hasyim, Pendidikan Karakter Khas Pesantren. 

Tangerang :  TSAMART PRINTING,2017,93. 
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senang dan semangat belajar kepada pendidik, 
memperhatikan tata krama dalam berkomunikasi 
denga pendidik, bertata krama kepada pendidik 
dalam segala situasi dan kondisi. 

Kedua, etika pelajar terhadap pelajaran yaitu 
belajar ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, belajar al-
qur’an, hadis, aqidah, tata bahasa, dst, menghindari 
perbedaan pendapat para tokoh (ulama’), 
mengoreksikan materi pelajaran sebelum dihafalkan, 
mempelajari hadis dan ulumul hadis dengan lengkap, 
memberi catatan tentang hal-hal yang dinilai penting, 
mengikuti dan terlibat di majlis belajar sebanyak 
mungkin, bertata krama di majlis dari awal hingga 
akhir belajar, tidak malu bertanya atau meminta 
penjelasan, mentaati urutan giliran (antrian) belajar, 
bertata krama ketika bertugas membaca 
kitab,berfokus pada satu bidang studi atau tempat, 
bergaul dengan rekan-rekannya disertai akhlak 
terpuji.  

Ketiga, etika pendidik terhadap diri sendiri 
yaitu bersikap muroqobah kepada Allah SWT, 
bersikap sakinah tenang, bersikap tawadhu’ rendah 
hati, bersikap tawakkal kepada Allah, 
mengagungkan ilmu dan tidak menghinakan ilmu, 
bersikap khouf dan khasyyah kepada Allah SWT, 
bersikap wira’i menjaga diri dari syubhat dan haram, 
bersikap khasyyah takut kepada Allah, tidak 
menjadikan ilmu sebagai tangga atau media mencari 
dunia, bersikap zuhud terhadap dunia dan qona’ah, 
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tidak berprofesi yang hina menurut syari’at maupun 
adat, melaksanakan syariat islam dan hukum-hukun 
dhahir, memelihara sunnah syar’iyah seperti baca al-
quran dan puasa, menghilangkan akhlak tercela 
menghiasi diri dengan akhlak terpuji, tidak malu 
bertanya walau kepada yang lebih rendah, 
menghindari perilaku yang dapat menimbulkan 
tuduhan buruk, menegakkan sunnah dan 
memadamkan bid’ah, bergaul dengan masyarakat 
disertai akhlak terpuji, bersemangat menambah ilmu 
dan amal dengan ijtihad, menyusun karya tulis 
terkait bidang studi yang dikuasai. 

Keempat, etika pendidik dalam belajar 
mengajar yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis, 
pendidik memberi salam kepada hadirin, penddik 
memulai pengajarannya dengan membaca ayat al-
qur’an, pendidik hendaknya menjaga tempat belajar 
dari kegaduhan, pendidik melaramg kera pelajar 
yang berlebihan dalam membahas ilmu, pendidik 
hendaknya bersikap kasih sayang kepada orang asing 
yang menghadiri majlisnya, pendidik memperhatikan 
kemaslahatan para jama’ah pendidik tidak boleh 
mengajarkan suatu pelajaran jika bukan keahliannya. 

Kelima, etika pendidik terhadap pelajar yaitu 
membagusi niat ikhlas karena Allah swt, membantu 
pelajar dari awal hingga akhir, mempergauli pelajar 
dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, 
memudahkan pelajar dalam memahami dan 
menguasai ilmu, mengajar dengan penuh semnagat 
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dan keahlian mengajar, rajin memuji hafalan dan 
pemahaman pelajar, memilihkan mata pelajaran 
yang sesuai dengan kemampuan pelajar, bersikap 
demokratis, memnagawasi perilaku pelajar, menjaga 
keharmonisan hubungan antara pendidik dengan 
pelajar, pendidik memberi bantuan kepada pelajar, 
agar pelajar bisa fokus belajar, pendidik 
memperhatiakn kehadiran atau absensi pelajar, 
bersikap tawadhu’ kepada pelajar, bertutur kata dan 
bersikap terpuji kepada pelajar. 

Keenam, etika terkait buku pelajaran yaitu 
memilih buku pelajaran dengan membeli atau 
meminjam, memeinjamkan buku pelajaran asalkan 
tidak merugikan, merawat buku pelajaran ketika 
memakai dan meletakkannnya, meneliti buku 
pelajaran ketika membeli atau meminjamnya, 
menyalin isi buku pelajaran dengan bertata krama. 

 Sedangkan dalam materi akidah akhlak kelas 
2 Madrasah Ibtidaiyah  etika orang bersin mendengar 
bersin, menjawab ketika mendengar orang  bersin. 
Etika belajar yaitu sebelum dan sesudah belajar 
membaca do’a, tidak boleh memotong perkataan 
guru, bertanya kepada guru dengan sopan santun. 
Etika mengaji yaitu dalam keadaan suci,duduk 
menghadap kiblat, menutup aurat, membaca 
basmallah, membaguskan suara ketika membacanya. 
Etika bermain yaitu memperhatikan waktu harus 
jujur, tidak mengganggu orang lain, tidak boleh 
bertengkar selesai bermain saling memaafkan. Jadi, 



106 
 

 

tata krama pergaulan, belajar, bermain yang terdapat 
dalam materi akidah akhlak kelas 2 Madrasah 
Ibtidaiyah  ini ada keterkaitanya dengan materi yang 
ada di dalam kitab. Sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahwa ada materi akidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah di dalam kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’alim meskipun tidak sama persis 
penjelasannya. 

3. Akhlak terhadap diri sendiri 
Dalam kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim 

materi yang berkaitan dengan diri sendiri yaitu etika 
pelajar terhadap diri sendiri yaitu membersihkan hati 
dari akhlak tercela, membagusi niat belajar, 
memaksimalkan waktu untuk belajar, bersikap 
qona’ah dalam sandang, pangan dan papan, 
manajemen (pengaturan) waktu dan tempat belajar, 
menyedikitkan makan dan minum, bersikap wira’i 
menjaga diri dari syubhat dan haram, menghindari 
makanan dan aktivitas penyebab lupa, manajemen 
waktu tidur, istirahat dan refresing, mengurangi 
kadar pergaulan yang tidak bermanfaat.  

Sedangkan dalam materi akidah akhlak kelas 
2 Madrasah Ibtidaiyah yaitu mencontohkan perilaku 
terpuji syukur nikmat, sederhana,rendah hati, 
berperilaku jujur, rajin dan percaya diri. jadi dapat 
disimpulkan bahwa perilaku syukur nikmat, 
sederhana, rendah hati, jujur rajin dan percaya diri 
adalah perilaku membersihkan diri dari akhlak 
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tercela. Meskipun di dalam kitab ada banyak itu 
sebagai tambahan untuk pelajaran.  

Setelah menemukan relevansi antara kitab 
Adabu ‘Alim Wa Muta’alim dengan materi akidah 
kahlak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah dapat 
disimpulkan bahwa semua sumber materi baik 
berupa kitab, buku-buku cerita, maupun hasil karya 
manusia yang lain bisa digunakan untuk pedoman 
atau materi tambahan, dalam hal ini menggunakan 
kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim sebagai materi 
tambahan dalam mata pelajaran akidah akhlak 
merupakan perwujudan dalam proses pengembangan 
bahan ajar, tambahan materi dalam kitab tidak hanya 
untuk peserta didik tetapijuga untuk pendidik. Upaya 
tersebut dapat digunakan oleh guru dalam 
menunjang keberhasilan proses kegiatan belajar 
mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Jadi, setelah mengetahui adanya relevansi 
antara nilai akhlak pada kitab dengan materi akidah 
akhlak kelas  2 Madrasah Ibtidaiyah bisa dijadikan 
alternatif seorang guru sebagai buku penunjang 
dalam rangka memperbanyak informasi terutama 
daklam bidang akhlak. Karena tujuan dari 
mempelajari akhlak adalah untuk mendapatkan 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

1. Konsep pendidikan akhlak dalam kitab adabu ‘alim 
wa muta’alim Terdapat dua hal yang harus 
diperhatikan dalam menuntut ilmu. Pertama, bagi 
murid hendaknya ia berniat suci menuntut ilmu, 
jangan sekali-kali berniat untuk hal-hal duniawi dan 
jangan melecehkan atau menyepelekannya. Kedua, 
bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya ia 
meluruskan niatnya terlebih dahulu, tidak 
mengharapkan materi semata-mata. Disamping itu, 
yang diajarkan hendaknya sesuai dengan tindakan-
tindakan yang diperbuat. Bagi guru dan murid harus 
memiliki 11 aspek yaitu bersikap khusyu’, bersikap 
wira’i, berperilaku zuhud (rendah hati), berperilaku 
tawadhu’, berperilaku saling sayang antar sesama, 
berperilaku sabar, memanfaatkan waktu, 
menghindari hal-hal maksiat, intropeksi diri. 

2. Dari relevansi kitab dan materi terdapat tiga ruang 
lingkup pendidikan akhlak yaitu akhlak kepada 
Allah, Akhlak  terhadap guru dan sesama manusia, 
akhlak terhadap dirinya sendiri. Pertama, akhlak 
terhadap Allah dalam kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’alim  adalah ikhlas, qona’ah, khusyu’, wira’i, 
zuhud, tawadhu’. Sedangkan dalam materi akidah 
akhlak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah yang 
menyangkut akhlak terhadap Allah yaitu  meyakini 
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Allah melalui kalimat thayyibah, meyakini Allah 
melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam 
asmaul husna, syukur, rendah hati.  

Kedua, akhlak terhadap guru dan sesama 
manusia yaitu dalam kitab Adabu ‘Alim Wa 
Muta’alim adalah berperilaku kasih sayang antar 
sesama. Di dalam kitab bergaul dengan pelajar 
dengan penuh kasih sayang dan bersabar atas 
perilaku pelajar yang tidak baik, sambil berusaha 
memperbaiaki perilaku pelajar tersebut. Sedangkan 
yang terdapat dalam materi akidah akhlak kelas 2 
Madrasah Ibtidaiyah yaitu mencontohkan akhlak 
yang baik ketika belajar, mengaji, dan bermain 
dalam kehidupan sehari-hari mencontohkan perilaku 
baik ketika bersin dalam kehidupan sehari-hari.  

Ketiga, akhlak terhadap diri sendiri dalam 
kitab Adabu ‘Alim Wa Muta’alim  yaitu 
membersihkan hati dari akhlak tercela,  sedangkan 
dalam materi akidah akhlak kelas 2 Madrasah 
Ibtidaiyah yaitu mencontohkan perilaku terpuji 
syukur nikmat, sederhana,rendah hati, berperilaku 
jujur, rajin dan percaya diri.  

Jadi, setelah mengetahui adanya relevansi 
antara nilai akhlak pada kitab dengan materi akidah 
akhlak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah bisa dijadikan 
alternatif seorang guru sebagai buku penunjang 
dalam rangka memperbanyak informasi terutama 
daklam bidang akhlak. Karena tujuan dari 
mempelajari akhlak adalah untuk mendapatkan 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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B. Saran 
Berdasarkan  kesimpulan yang telah penulis 

uraikan diatas, maka untuk menindak lanjuti dapat 
penulis kemukakan saran-saran sebagai berikiut : 
1. Proses pendidikan akhlak merupakan satuan pokok 

yang terintregasi antara semua komponen pendukung 
keberhasilan tujuan, baik dari guru, orang tua, 
maupun lingkungan di mana anak tinggal. Oleh 
karena itu, semua komponen harus memiliki visi dan 
misi serta komitmen yang sama dalam mewujudkan 
anak didik yang berakhlak baik. 

2. Orang tua sebagai penanggung jawab utama 
sekaligus yang diberikan amanah oleh Allah, 
hendaknya meningkatkan kesadaran akan peranan 
dan posisisnya yang sangat penting dalam 
mendukung keberhasilan proses pendidikan yang 
sedang berjalan. 

3. Seorang pendidik harus selalu memberikan dan 
mengutamakan hal terbaik dalam membimbing dan 
mengarahkan generasi penerus bangsa serta memiliki 
kemampuan meneladankan nilai-nilai positif kepada 
peserta didik. 

4. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. 
Penulis sadar bahwa tulisan ini masih banyak 
terdapat kekurangan dan kesalahan, maka tidak lupa 
kritik serta saran yang membangun senantiasa 
penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.  
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