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ABSTRAK 

Khoirunnisfa. Rinda. 2019: Etika Guru Menurut KH. Hasyim Asy’ari dan 

Relevansinya Dengan Kode Etik di Indonesia. Skripsi Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag. 

 

Kata kunci: Etika Guru, KH. Hasyim Asy’ari dan Kode Etik guru 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyak nya guru yang kurang 

bahkan menyimpang dari kode etikanya. Padahal seorang guru adalah seseorang yang  

digugu lan ditiru. Artinya, seorang guru harus menjadi pribadi yang dapat dicontoh budi 

pekertinya sekaligus dijadikan panutan segala pendapat dan tutur katanya oleh peserta 

didik dan masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan kualitas etika guru KH. Hasyim 

Asy’ari telah memberikan kontribusi pemikiran yang dapat ditiru oleh seorang guru. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka tujuan masalah dari 

penelitian ini adalah (1). Untuk mendeskripsikan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari 

tentang etika guru dalam pendidikan Islam. (2). Untuk mendeskripsikan relevansi etika 

guru dalam pendidikan Islam menurut KH.Hasyim Asy’ari dengan kode etik guru di 

dindonesia. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adapun jenis penelitian yang 

digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut library reseach. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan yaitu dengan 

mengkaji tentang etika guru menurut KH. Hasyim Asy’ari, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisis isi. 

 

Penelitian menyimpulkan (1) Etika yang harus dimiliki guru menurut KH. 

Hasyim, yaitu bersikap muraqabah kepada Allah, sakinah, sebagai penasehat dan 

pembimbing, melaksanakan syariat Islam, memanfaatkan waktu luang untuk beribadah 

dan menyusun karya tulis, tidak menjadiakan ilmu media mencari tujuan duniawi, 

mendahulukan materi yang penting serta mengajar dengan memperhatiakan 

karakteristik dari masing-masing peserta didiknya, menyayangi semua murid dan 

memperbaiki niat untuk mencari ridha Allah. (2) Relevansi etika guru menurut 

KH.Hasyim Asy’ari terhadap kode etik guru di dindonesia, yaitu memiliki relevansi 

baik etika guru terhadap dirinya sendiri, etika guru ketika akan mengajar dan etika guru 

terhadap murid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Maslah 

Pendidikan adalah proses dari upaya manusia untuk mengembangkan 

segenap potensi baik jasmani maupun rohani agar menjadi pribadi yang 

seimbang.1 Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha membudidayakan menusia 

atau memanusiakan manusia, pendidikan sangat strategis untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa secara 

menyeluruh.2 Bahkan, secara ekstrem dapat dikatakan  bahwa maju mundur atau 

baik buruknya peradaban suatu bangsa akan ditentukan bagaimana pendidikan 

yang telah dijalani masyarakat. Misi pendidikan pada dasarnya adalah upaya 

memenuhi berbagai tuntunan kualitas generasi bangsa, yakni tuntutan budaya, 

tuntutan sosial, dan tuntutan perkembangan anak.3 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem 

nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang martabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diselenggarakan 

dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Peningkatan mutu 

pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya yang terlibat dalam proses 

                                                           
1 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus. Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz,2013), 15. 
2 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan ( Bandung: PT. Refika Aditama, 

2015 ), 1. 
3 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus. Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. 15. 
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pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu 

pendidikan.4  

Secara etimologis, istilah guru berasal dari bahasa arab yang dikenal 

dengan al-mu’alim atau al-ustadz yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis 

ta’lim (tempat memperoleh ilmu).  Dengan demikian, al-mu‟alim atau al-ustadz, 

dalam hal ini juga mempunyai pengertian orang yang mempunyai tugas untuk 

membangun aspek spiritualitas manusia.5 Guru merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan sera melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama pendidik di perguruan tinggi. 

Guru merupakan ujung tombak pendidikan, sebab secara langsung guru 

berupaya memengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik. Sebagai 

ujung tombak, guru dianut untuk memeliki kemampuan dasar yag diperlukan 

sebagai pembimbing, pendidik, pengajar.6  

Dari aspek lain, beberapa pakar pendidikan telah mencoba merumuskan 

pengertian guru dengan definisi tertentu. Menurut Poerwardarminta dalam 

bukunya suparlan, guru adalah yang kerjanya mengajar. Dengan definisi ini, 

guru disamakan dengan pengajar. Dengan demikian, pengertian guru ini hanya 

menyebutkan satu sisi, yaitu sebagai pengajar, tidak termasuk sebagai pendidik 

dan pelatih. Sementara itu, Zakiyah Daradjat menyatakan bahwa guru adalah 

pendidik professional karena guru telah menerima dan memikul beban dari 

orang tua untuk ikut mendidik anak.7 Maka dari itu orang tua adalah pendidik 

                                                           
4 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, 2. 
5 Rustamaji, Guru yang Menggairahkan ( Jogjakarta: Gama Media, 2007), 1. 
6 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, 2-3.  
7 Suparlan, Menjadi Guru Efektif ( Yogjakarta: Hikayah Publishing, 2008), 12-13. 
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utama sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu orang tua 

mendidik anak.  

Guru sebagai pelaksana utama dalam pendidikan harus mampu mencetak 

generasi penerus bangsa yang tidak hanya pandai, cerdas tetapi juga berkarakter. 

Disinilah peran seorang guru dipertanyakan manakala kita melihat fenomena 

kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pejabat 

Negara. Mereka semua adalah “produk-produk pendidikan” yang pandai, cerdas 

tetapi tidak memiliki karakter yang mencerminkan manusia berbudi dan 

beradab. Jadi tugas dari seorang guru tidak hanya menyampaikan ilmu 

pengetahuan agar siswa pandai, tetapi juga menanamkan budi pekerti yang baik 

agar kelak mereka menjadi penerus bangsa, yang tidak hanya pandai , cerdas, 

tetapi juga bermoral.8 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahawa tugas seorang guru 

tidak hanya sekedar transfer ilmu saja, tetapi tugas dan peran guru sebagai 

pembimbing, mengarahkan, melatih agar menjadikan peserta didik yang 

bermoral. Namun, Profesi guru pada saat ini masih banyak dibicarakan orang, 

baik dari kalangan pakar pendidikan maupun diluar pakar pendidikan.  

Masyarakat pun kadang-kadang mencemoohkah dan menuding guru tidak 

berkompeten, tidak berkualitas dan sebagainya. Sikap dan perilaku masyarakat 

tersebut memang bukan tanpa alasan karna memang ada sebagian oknum guru 

yang melanggar atau menyimpang dari kode etiknya.9  

Dalam paradigma jawa, seorang guru yang diidentikkan dengan 

mempunyai makna sebagai sosok yang “digugu lan ditiru”. Artinya, seorang 

                                                           
8 Erwin Widiasmoro, Rahasia Menjadi Guru Idola “Panduan Memaksimalkan Proses Belajar 

Mengajar Secara Kreatif dan Interaktif” (Yogjakarta: Ar-Ruzz Media,2014), 7-8. 
9 Moh Unzer Usman, Menjadi Guru Profesional ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 1. 
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guru harus menjadi pribadi yang dapat dicontoh budi pekertinya sekaligus 

dijadikan panutan segala pendapat dan tutur katanya.10 Namun, kenyataannya 

pada saat ini tanggung jawab guru dan pengelola pendidikan untuk mendidik 

murid-muridnya menjadi anak yang berilmu mulai mengalami degradasi. 

Menurut Sya’roni, hal-hal yang memengaruhi faktor tersebut yaitu, tugas guru 

yang sering dipahami sebagai transfer ilmu atau meteri  (transfer of knowledge) 

saja, tetapi kurang memperhatikan aspek nilai (transfer of value). Selain itu, 

Guru dizaman sekarang, kurang memperhatikan kode etik, sehingga akhlak 

siswa kepada guru mulai luntur.11 Selain hal tersebut, tidak sedikit guru-guru 

yang menyimpang dari kode etiknya, misalnya saja kasus pelecehan seksual 

guru SMP di Jombang, Jawa Timur, Eko Agriawan (48), dituntut 15 tahun 

penjara. Ia diduga melakukan pelecehan terhadap 26 muridnya.12  

Kaitannya dengan fenomena tersebut penting sekali bagi guru untuk 

kembali pada kaidah yang disampaikan oleh KH. Hasyim Asy’ari. Karena KH. 

Hasyim Asy’ari adalah seorang ulama besar yang memberikan kontribusi 

pemikiran tentang akhlak yang harus dianut oleh para guru dalam mendidik dan 

mengajar anak didiknya. Pemikiran beliau tertuang dalam kitabnya yang masih 

aksis hingga sekarang adalah Ada<b ‘a<lim wa al muta’allim merupakan salah satu 

karya terpopuler KH. Hasyim Asy’ari dalam bidang pendidikan, kitab ini adalah 

kitab yangmengupas masalah etika belajar mengajar secara terperinci. Ada<b 

‘a<lim wa al muta’allim ini juga merupakan satu-satunya karya karangan beliau 

yang berisi tentang aturan-aturan etis dalam proses belajar mengajar atau etika 

                                                           
10 Salman Rusdie, Tuntunan Menjadi guru Favorit ( Jogjakarta : flashbooks, 2012),8. 
11 Sya’roni, Model Relasi Ideal Guru dan Murid, Telaah atas Pemikiran Al-Zarnuji dan KH. 

Hasyim Asy’ari ( Yogjakarta: Teras, 2007), viii. 
12 Moh. Syafií, “Guru Pelaku Pelecehan Seksual di Jombang Dituntut 15 Tahun Penjara,”dalam 

Kompas.com, 09 Maret 2018. 
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praktis bagi seorang guru atau murid atau anak didik dalam proses pembelajaran. 

Untuk itu pembahasan mengenai pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang 

pendidikan dalam proses pembelajaran akan difokuskan pada kitab tersebut, 

mengingat kitab ini adalah kitab yang membahas tentang permasalahan etika 

dalam pembelajaran.  

Dari uraian-uraian yang terdapat dalam kitab Ada<b ‘a<lim wa al 

muta’allim telah menjadi karakteristik pemikiran pendidikan KH. Hasyim 

Asy’ari dapat dikategorikan dalam corak pemikiran yang mengarah pada tataran 

praktis yang juga tetap berpegang teguh pada sandaran dalil Al-Qur’an dan 

hadits. Kecenderungan lain yang dapat dipahami dari pemikiran beliau adalah 

mengetengahkan nilai-nilai etika yang bercorak sufistik. Kecenderungan ini 

dapat terlihat melalui gagasan-gagasannya, misalnya keutamaan menuntut ilmu 

dan tentang keutamaan ilmu. Menurut KH. Hasyim, ilmu dapat diraih hanya jika 

orang yang mencari ilmu itu suci dan bersih dari segala sifat-sifat jahat dan 

aspek keduniaan. Kitab Ada<b ‘a<lim wa al muta’allim, secara keseluruhan berisi 

tentang delapan bab, meliputi: Membahas tentang keutamaan ilmu dan keilmuan 

serta pelajaran, etika yang harus dimiliki murid dalam pembelajaran, etika 

seorang murid terhadap guru, etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang 

harus dipedomani bersama guru etika yang harus diperhatikan bagi guru, etika 

guru ketika akan mengajar, etika guru terhadap murid, dan etika dalam 

menggunakan literatur dan alat-alat yang digunakan dalam belajar (buku atau 

kitab). Dari kedelapan bab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian 

yang menjadi signifikansi pendidikan, yaitu tugas dan tanggung jawab seorang 

murid, tugas tanggung jawab seorang guru, etika atau akhlak terhadap buku atau 
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kitab alat pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun yang menjadi 

fokus kajian dalam penelitian ini yaitu empat kriteria etika yang harus dimiliki 

dan dilaksanakann bagi seorang guru atau pendidik dalam pembelajarannya 

meliputi: Etika guru terhadap diri sendiri yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh 

setiap pribadi guru, etika guru dalam proses belajar mengajar dan etika guru 

terhadap murid atau anak didik. 

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Etika Guru Menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Relevansinya 

Dengan Kode Etik Guru di Indonesia”. 

 

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan menelaah dan membatasi beberapa 

masalah yang menjadi fokus kajian atau pembahasan dalam penelitian nanti 

yaitu: bagaimana etika guru menurut KH. Hasyim asy’ari dan relevansinya 

dengan kode etik guru di Indonesia. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana etika guru dalam pendidikan Islam menurut KH. Hasyim 

Asy’ari? 

2. Bagaimana relevansinya etika guru dalam pendidikan Islam menurut 

KH.Hasyim Asy’ari dengan kode etik guru di Indonesia? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang etika guru 

dalam pendidikan Islam. 

2. Untuk mendeskripsikan relevansi etika guru dalam pendidikan Islam 

menurut KH.Hasyim Asy’ari terhadap kode etik guru di dindonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai dalam 

penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang etika guru 

dalam belajar mengajar sekaligus mengembangkan wacana pemikiran 

tentang etika guru menurut KH. Hasyim Asy’ari sehingga dapat terlaksana 

tujuan pembelajaran secara menyeluruh. 

2. Manfaat praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Bagi peneliti, hasil studi ini bermanfaat untuk memperluas wawasan 

keilmuannya agar ketika nanti penulis lulus kemudian mengajar, maka 

penulis sudah siap untuk menjadi guru yang profesional dan beretika. 

b. Bagi guru, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangakan wawasan 

tentang etika dalam mengembangkan tugasnya sebagai tenaga 

kependidikan yang profesional. 
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c. Bagi lembaga pendidikan, memberikan sumbanga pemikiran mengenai 

pemikiran KH. Hasyim Asy’ari mengenai etika guru. 

 

F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfatkan berbagai teori yang relevan dengan 

pembahasaan ini penulis juga melakukan telaah penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Baashit Fathuurrohman mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo tahun 2016 dengan judul 

penelitian “Konsep Akhlak peserta didik terhadap guru dalam kitab Ada<b ‘a<lim 

wa al muta’allim karang KH. Hasyim Asy’ari” dari hasil skripsi ini dapat 

disimpulkan bahwa: nilai-nilai dalam kitab Ada<b ‘a<lim wa al muta’allim 

karangan KH. Hasyim Asy’ari. Keutamaan ilmu dan oarang yang mempunyai 

ilmu, akhlak peserta didik terhadap dirinya sendiri akhlak peserta didik terhadap 

pelajaran dan hal-hal yang dipegangi bersama guru dan teman –temannya. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahayuningsih mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam IAIN Ponorogo tahun 2017 dengan judul penelitian “Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Biografi KH. Hasyim Asy’ari” dari hasil skripsi ini 

dapat disimpulkan bahwa: (1) Kyai Hasyim Asy’ari lahir pada 24 Dzul Qa’dah 

1284 H/ 14 Pebruari 1871 M di Desa Godong Jombag, Jawa Timur. Beliau 

merupakan tokoh yang mejadi teladan baik. Beliau meninggal dunia pada 

tanggal 26 Juli 1947 dan dimakamkan di Tebu Ireng. (2) Terdapat nilai-nilai 

pendidikan akhlak antara lain: ahlak terhadap Allah (menauhidkan Allah, 
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berbaik sangka, dzikrullah dan tawakal), akhlak terhadap Rasulullah (mengikuti 

sunnah Rasul), akhlak terhadp diri sendidri (sabar, amanah, jujur, menepati janji, 

dan memelihara kesucian diri), akhlak terhadap keluarga (berbakti kepada orang 

tua dan bersikap baik kepada keluarga), akhlak terhadap masyarakat (suka 

menolong orang lain), serta akhlak terhadap lingkungan (belumditemukan 

referensi yang menunjukkan akhlak tersebut).  

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Solekah mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam IAIN Ponorogo tahun 2018 dengan judul penelitian “Nilai-Nilai 

Akhlak Kitab Ada<b ‘a<lim wa al muta’allim Karangan Syaikh Hasyim Asy’ari 

dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Era Digital” dari hasil skripsi 

ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pendidikan akhlak dalam kitab Ada<b ‘a<lim wa 

al muta’allim melalui berbagai konsep pendidikan, baik pendidik terhadap 

pelajar maupun pendidik. (2) Relevansinya pendidikan akhlak dengan 

pendidikan karakter, membagusi niat, (Religius), percaya akan kualitas 

keilmuaan gurunya, tidak membeda-bedakan pandangan, bersifat kasih sayang 

dan bersikap santun (toleransi).  

Adapun perbedaan pada ketiga penelitian di atas adalah yang pertama, 

Konsep Akhlak peserta didik terhadap guru dalam kitab Ada<b ‘a<lim wa al 

muta’allim karang KH. Hasyim Asy’ari. Kedua, Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

dalam Biografi KH. Hasyim Asy’ari. Ketiga, Nilai-Nilai Akhlak Kitab Ada<b 

‘a<lim wa al muta’allim Karangan Syaikh Hasyim Asy’ari dan Relevansinya 

dengan Pendidikan Karakter di Era Digital. Sedangkan peneliti membahas 

tentang Etik Guru Menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Relevansinya dengan Kode 

Etik Guru di Indonesia. Adapun persamaan nya adalah sama-sama meneliti 
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tentang pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tetapi, penelitian terdahulu hanya fokus 

pada nilai-nilai akhlak, sedangkan peneliti lebih terfokus pada etika guru. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Meleong dalam 

bukunya mengutip dari pendapat Bagdan dan Taylor mendefinisikan 

metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.13 Peneliti berusaha mengkaji kode etik guru menurut KH. 

Hasyim Asy’ari kemudian merelefansikan dengan kode etik guru di 

Indonesia. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

kepustakaan  atau sering disebut library reseach yaitu telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan 

pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber 

pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan keperluan baru. 

Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk 

menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk 

                                                           
13 Lexy J. Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitalif ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 

4. 
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melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori 

baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.14 

2. Data Dan Sumber Data Penelitian 

a. Data  

Data merupakan fakta, informasi atau keterangan yang dijadikan 

sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat 

keputusan.15 Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, 

maka data penelitian ini adalah pemikiran KH. Hasyim Asy’ari mengenai 

kode etik guru, baik itu bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan 

surat kabar. 

b. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh.16 Dalam penelitian ini, sumber 

data diperoleh dari kepustakaan. Adapun macam-macam sumber datanya 

sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan bahan utama 

atau rujukan pertama suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data primer  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:  Hasyim Asy’ari, Kitab Ada<b 

‘A<lim wa al -Muta’allim fi>ma> Yah}ta>j Ilah al - Muta’alim fi> Ahuwa>l 

Ta’allum wa ma> Yata waqaf ‘alah al - Muallim fi> Maqa>ma>t Ta’limih. 

Jombang: Mukhtabah at-turats al-islamy Tebuireng.  

                                                           
14 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, Buku Pedoman Skripsi Revisi 2018 

(Ponorogo:  IAIN Ponorogo), 53. 
15 Mahmud, Metodelogi Penelitian Pendidikan ( Bandung: CV. Pustaka Setia ,2011), 146. 
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilaian Suatu pendekatan Praktek ( Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), 114. 
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2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

memperoleh generalisasi yang bersifat ilmiah yang baru dan dapat 

pula berguna sebagai pelengkap informasi yang telah dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti. Dan akhirnya data itu dapat juga memperkuat 

penemuan atau pengetahuan yang telah ada.17 Adapun sumber data-

data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a) Asy’ari, Hasyim. Pendidikan Karakter Khas Pesantren terjemah 

kitab Ada<b ‘a<lim wa al muta’allim, terj. Rosidin. Tanggerang : 

Tsmart Printing. 2017.  

b) Kurniawan, Syamsul dan Erwin Mahrus. Jejak Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2013. 

c) Sya’roni. Model Relasi Ideal Guru dan Murid Telaah Pemikiran 

Al- Zarnuji dan KH. Hasyim Asy’ari. Yogjakarta: Teras. 2009. 

d) Khuluq. Lathiful. Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. 

Hasyim Asy’ari. Yogjakarta: PT. Lkis Priting Cemerlang. 2009. 

e) Ramayulis. Profesi dan Etika Keguruan. Jakarta: Kalam Mulia. 

2013. 

f)  Wiyani, Novan Ardy. Etika Profesi Keguruan. Yogjakarta: Gava 

Media. 2015. 

g) Saondi, Ondi dan Aris Suherman. Etika Profesi Keguruaan. 

Bandung: Refika Aditama. 2015. 

                                                           
17 Nasution, Metode Research ( Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 145. 
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h) Drajat, Manpan dan M. Ridwan Effendi. Etika Profesi Guru. 

Bandung: Alfabeta. 2014. 

i) Danim, Sudarman. Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru. 

Bandung: Cv Alfabeta. 2013. 

j) Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka 

Cipta. 2009. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik literer atau dokumenter, yakni suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

maupun gambar.18 Seperti buku-buku, junal, skripsi, internet, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam teknik ini peneliti 

mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannnya dengan pembahasan 

dalam penulisan skripsi, yakni mengenai pemikiran KH. Hasyim Asy’ari 

yang berkaitan dengan etika guru. 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul, baik yang diambil dari buku, majalah, jurnal, 

skripsi dan sebagainya, kemudian dianalisis menggunakan metode Content 

Analysis atau analisis isi. Content Analysis adalah tehnik yang digunakan 

untuk menganalisis dari kumpulan berbagai buku. Pengertian isi dari Teks 

ini bukan hanya tulisan atau gambar saja, melainkan ide, tema, pesan arti, 

                                                           
18 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodelogi penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian ( Yogjakarta: Andi, 2010), 169. 
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maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks.19 Pada penelitian kajian 

pustaka ini dengan metode analisis isi dapat memberi pemahaman terhadap 

Konsep kode etik guru menurut KH. Hasyim Asy’ari dan relevansinya 

dengan kode etik guru di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis memulainya 

dari tahapan merumuskan masalah, membuat kerangka berpikir, menentukan 

metode operasionalisasi konsep, menentukan metode pengumpulan data, 

mengumpulkan metode annalisis data yang kemudian sampai pada tahap 

interpretasi. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab yang 

berkaitan erat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu:  

Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latang belakang, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

hasil penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab dua membahas tentang etika guru dalam pendidikan Islam dan kode 

etik guru di Indonesia meliputi, pengertian hakikat guru sebagai pendidik, 

tinjauan umum tentang kode etik guru, tujuan kode etik, penetapan kode etik, 

sanksi pelanggaran kode etik, dan kode etik guru di Indonesia. 

Bab tiga membahas tentang pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang etika 

guru yang meliputi biografi KH. Hasyim Asy’ari, kondisi sosial politik KH. 

Hasyim Asy’ari, karya-karya KH. Hasyim Asy’ari pemikiran KH. Hasyim 

Asy’ari tentang etika guru. 

                                                           
19 Haris Herdiansysh, Wawancara, Observasi dan Focus Groups ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada,2013), 8. 



22 
 

 

Bab empat membahas tentang relevansi pemikiran KH. Hasyim Asy’ari 

dengan kode etik guru di Indonesia. 

Bab lima merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, 

saran-saran dan penutup.  
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BAB II 

ETIKA GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM DAN KODE ETIK GURU DI 

INDONESIA 

A.  Hakikat Guru  Sebagai Pendidik 

1. Pengertian Guru Sebagai Pendidik 

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi.20 

Dalam bahasa Arab, kosa kata guru dikenal dengan al-mua’lim atau al-ustadz 

yang bertugas memberikan ilmu dalam majlis ta’lim (tempat memperoleh 

ilmu).21  Dalam bahasa inggris ditemukan beberapa kata untuk sebuat guru, yaitu 

teacher, tutor, educator and instructor. Semua kata ini berdekatan dengan 

sebuah guru. Dalam kamus Webster’s, teacher diartikan seseorang yang 

mengajar, tutor diartikan seseorang guru yang memberikan pengajaran terhadap 

siswa, seorang guru privat instructor diartikan seseorang yang mengajar  

sedangkan educator diartikan dengan seseorang yang mempunyai tanggung 

jawab mendidik.22 

Ramayulis berpendapat bahwa, guru (pendidik) adalah orang yang 

memikul tanggung jawab untuk membimbing peserta didik menjadi manusia 

yang manusiawi. Selanjutnya Samsul Nizar berpendapat bahwa pendidik dalam 

persefektif islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat 

kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya baik 

                                                           
20 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru ( Bandung: Cv. Alfabeta, 2013), 

17.  
21 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogjakarta: Hikayat Publishing, 2006), 9. 
22 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan ( Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 1. 
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sebagai khalifah fi al-ardh maupun sebagai ‘Abd Allah yang sesuai dengan nilai-

nilai ajaran agama Islam. Oleh karena itu pendidik bukan hanya sebatas orang 

yang bertugas disekolah, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses 

pendidikan anak dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal. 23 

Dalam pendidikan Islam guru disebut dengan istilah-istilah sebagai 

berikut: 

a. Tarbiyah, kata tarbiyah berasal dari kata rabb, walaupun kata ini memiliki 

banyak arti, akan tetapi pengertian dasarnya menunjukkan makna tumbuh, 

berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestariannya 

atau eksistensinya. Sedangkan  menurut istilah kata tarbiyah merupakan 

tindakan mengasuh, mendidik dan memelihara. Kata tarbiyah pada arti yang 

luas menjadi pengembangan, peningkatan, ketinggian, kelebihan dan 

perbaikan. Kata yang mengandung pengertian tarbiyah adalah kata rabb yang 

memiliki arti memperbaiki, mengurus, mengatur dan juga mendidik.24 

b. Ta’lim, Secara etimologi, ta’lim merupakan bentuk masdar dari kata ‘allama - 

yu’allimu - ta’liman yang berarti pengajaran. Dalam al quran, kata ta’lim 

muncul dalam berbagai surat.  Sedangkan menurut istilah kata ta’lim adalah 

merujuk kepada pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian 

pengertian, pengetahuan dan ketrampilan. Selanjutnya Thalib mengatakan 

bahwa Ta’lim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang 

belum tahu, sedangkan Mu’allim atau pengajar yang berarti orang yang 

melakukan pengajaran. Ta’lim secara umum hanya terbatas pada pengajaran 

dan pendidikan kognitif semata-mata. Hal ini memberikan pemahaman bahwa 

                                                           
23 Ibid., 3-4. 

24 Aris Utomo, http://arisutomotulungagung.blogspot.com/2017/03/tarbiyah-talim-dan-tadib.html?m=1. 

Diakses pada 3 April 2019. 

http://arisutomotulungagung.blogspot.com/2017/03/tarbiyah-talim-dan-tadib.html?m=1
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ta’lim hanya mengedepankan proses pengalihan ilmu pengetahuan dari 

pengajar (mu’alim) dan yang diajar (muta’alim). 25 

c. Ta’dib Secara bahasa, merupakan bentuk masdar dari kata addaba- yuaddibu-

ta’diban, yang berarti mengajarkan sopan santun. Sedangkan menurut istilah 

ta’dib dapat diartikan sebagai proses mendidik yang memfokuskan kepada 

pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti pelajar.26 

Ahmad Tafsir mengemukakan  bahawa guru ialah orang-orang yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan 

perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. Sementara itu, Hadari Nawawi  mengatakan bahawa pengertian 

guru dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, secara sempit, guru ialah orang yang 

berkewajiban mewujudkan program kelas, yakani orang yang kerjanya mengajar 

dan memberikan pelajaran dikelas. Kedua, secara luas, guru adalah orang yang 

bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab 

dalam membantu peserta didik dalam mencapai kedewasaannya masing-

masing.27 

Dalam undang-undang RI. No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I  ketentuan umum pasal 1 pada poin 6 disebutkan 

sebagai berikut: kata guru sama dengan pendidik. Pendidik adalah tenaga 

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

tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.28 

                                                           
25 Ibid., 
26 Ibid., 

27 Salman Rusdie, Tuntunan Menjadi guru Favorit, 8-9. 
28 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, 4. 
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Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahawa dalam 

pendidikan Islam guru sering di sebut dengan tarbiyah, ta’lim dan ta’dib dengan 

tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarakan peserta 

didiknya. Sedangkan dalam undang-undang tentang sisdiknas menyatakan 

bahawa guru sama dengan pendidik. 

2. Hak dan kewajiban guru 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siatem Pendidikan 

Nasional dinyatakan tentang hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan 

sebagai berikut: 

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: 

a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadahi 

b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja 

c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

hasil intelektual 

d. Kesempatan dalam menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 

Dalam pasal 40 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan lebih 

lanjut bahwa pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai 

berikut: 

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis 

b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan 
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c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedududkan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada nya.29   

3. Tugas dan Peran Guru atau Pendidik 

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah atau madrasah.30 

Secara operasional, mendidik merupakan serangkaian proses 

mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, 

membiasakan dan lain sebagainya. Batasan ini memberi arti bahwa tugas 

seorang pendidik atau guru bukan hanya sebatas mengajar sebagaimana 

pendapat banyak orang.  Guru juga bertugas sebagai motivator dalam proses 

pembelajaran sehingga seluruh potensi peserta didik akan dapat 

teraktualisasikan secara baik dan dinamis.31 

Adapun tugas guru dapat dijabarkan dalam beberapa hal sebagai berikut: 

a. Sebagai pengajar (tugas instruksional) yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan program pembelajaran, serta melakukan evaluasi 

(penilaian) terhadap proses dan hasil program tersebut. 

b. Sebagai pendidik (tugas edukasional) yang mengarahkan peserta didik 

pada tingkat kedewasaan kepribadian yang sempurna (insan kamil) 

seiring dengan tujuan peciptaan- Nya. 

                                                           
29 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, 59. 
30 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, 15.  
31 Mohamad Kholil, Kode Etik Guru Menurut Hadhrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, 20. 
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c. Sebagai pemimpin (tugas managerial) yang bertugas mengendalikan  diri 

baik (baik diri sendiri, peserta didik, maupun masyarakat) mengarahkan, 

mengawasi, mengorganisir, mengontrol dan berparti sipasi aktif atas 

program-program.32 

Adapun dalam proses belajar mengajar, peran guru secara garis besar 

dibagi menjadi dua, yaitu sebagai pengajar dan pembimbing. Sebagai 

pengajar, guru dituntut memiliki kemampuan untuk mendorong peserta 

didiknya agar senantiasa belajar dalam berbagai kesempatan melalui 

berbagai sumber dan media. Sedangankan peran guru sebagai pembimbing, 

guru dituntutmampu memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk 

mencapai pemahaman dan pengarahan diri.33 

Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing sebagaimana yang 

telah disebutkan diatas, masih dapat diuraikan lebih lanjut dalam klasifikasi 

sebagai berikut: 

a. Guru sebagai demonstrator 

Sebagai demonstrator (lektor atau pengajar), guru dituntut menguasai 

bahan materi yang akan diajarkan, serta selalu berusahan 

mengembangkan diri dengan meningkatkan wawasan dan ilmu 

pengetahuan. Sehingga dengan upaya belajar secara terus menerus, peran 

guru sebagai demostrator akan dapat dilakukan dengan baik dan 

sempurna. 

b. Guru sebagai pengelola kelas 

                                                           
32 Ibid., 20-21 
33 Ibid., 26. 
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Sebagai pengelola kelasn, guru dituntut mampu mencipt kan kelas 

sebagai lingkungan belajar yang kondusif bagi proses  pembelajaran 

peserta didik. 

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator 

Sebagai mediator, guru dituntut memilikh pengetahuan yang memadai 

tentang media- media pembelajaran sebagai sebuah sarana komunikasi 

pembelajaran dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Selain itu, guru 

harus memiliki ketrampilan memilih dan menggunakan media 

pembelajaran sesuai dengan tujuan, meteri, metode, evaluasi, dan 

kemampuan guru sesta minat peserta didik. Sedangkan guru sebagai 

fasilitator, guru dituntut untuk mampu mengupayakan sumber-sumber 

belajar yang berguna bagi peserta didik, dan dapat mununjang 

pencapaian tujuan proses belajar mengajar, baik berupa narasumber, 

buku teks, majalah, surat kabar dan lain-lain.34 

d. Guru sebagai evaluator 

Sebagai evaluator guru  dituntut untuk memiliki pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap yang memadai.  Kemampuan lain yang harus 

dimiliki guru sebagai evaluator adalah memahami teknik evaluasi, baik 

tes maupun non tes yang meliputi jenis masing-masing teknik, 

karakteristik, prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik atau 

tidaknya ditinjau dari segi validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukarab soal. Selain menilai hasil belajar peserta didik, guru harus 

                                                           
34 Ibid., 27-28. 
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menialai dirinya sendiri, baik sebagai perencana, pelaksana dan penilai 

program pembelajaran.35 

Sedangkan menurut Moh. Unzer Usman tugas dan peran guru 

tidaklah terbatas, bahkan guru pada hakikatnya merupakan komponen 

strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju 

kehidupan bangsa. Sejak dulu dan mudah-mudahan hingga sekarang, guru 

menjadi panutan. Guru tidak hanya diperlukan oleh murid di ruang kelas, 

tetapi juga diperlukan dalam oleh lingkungannya dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi masyarakat.36 Moh. Unzer Usman 

mengelompokkan tugas-tugas guru sebagai berikut: 

a. Tugas guru sebagai profesi 

Meliputi: mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti 

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sedangkan melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan 

siswa. 

b. Tugas guru dalam bidang kemanuasiaan  

Tugas guru sebagai kemanusiaan harus dapat menjadikan dirinya 

sebagai orang tua kedua.  

 

 

 

                                                           
35 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 61-62. 
36 Moh Unzer Usman, Menjadi Guru Profesional, 6. 
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c. Tugas guru dibidang masyarakat 

Guru harus mampu mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila serta mencerdaskan 

bangsa Indonesia.37 

B. Tinjauan umum Tentang Kode Etik Guru 

Sebelum membahas tentang kode etik, penulis akan membahas tentang 

etika. Adapun pembahasanya sebagai berikut: 

1. Etika 

a. Pengertian etika 

Menurut Mapan Drajat dan Ridwan Efendi yang mengutip dari Karl 

Bath, arti etika berasal dari  ethos yang merupakan bentuk tunggal yang 

bisa memiliki banyak arti baik tempat biasa, padang rumput,  kebiasaan, 

adat, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir yang sebanding dengan moral 

dari kata mos. Bentuk jamaknya adalah ta etha yang berarti adat kebiasaan, 

atau sitten. Dan arti terahir inilah yang menjadi latar belakang bagi 

terbentuknya istilah etika dalam filsafat. Secara etimologis, etika adalah 

ajaran tentang baik buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, 

kewajiban dan sebagainya.38 Etika juga diartikan sebagai teori tentang 

tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Etika 

adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai nilai dan moral yang 

menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.39 

                                                           
37 Ibid., 6.  
38 Mapan Drajat dan M. Ridwan Efendi, Etika Profesi Guru ( Bandung : Cv. Alfabeta, 2014), 6-

7. 
39 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, 91. 
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b. Macam-macam etika 

Secara umum, etika terbagi menjadi dua yaitu sebagai  berikut: 

1) Etika umum 

Etika umum mencangkup kondisi-kondisi dasar bagaimana manuasia 

bertindak sevara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, 

teori-teori etika dan prinsif –prinsip moral dasar yang menjadi 

pegangan bagi manusia dalam bertinfak serta tolak ukur dalam menilai 

baik buruknya suatu tindakan.40 

2) Etika khusus 

Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam 

bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: 

bagaimana saya mengambil keputusan dan kegiatan yang saya lakukan. 

Etika ini bidagi lagi menjad dua yaitu etika individual dan etika sosial. 

Etika individual yaitu: sesuatu yang menyangkut kewajiban dan sikap 

manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial yaitu: berbica mengenai 

kewajiaban terhadap sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota 

umat manusia.41 

c. Nilai-nilai etika 

Nilai merupakan hal-hal yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan. Nilai juga dapat berarti sesuatu yang menyempurnakan 

manusia sesuai dengan hakikatnya.  Antara nilai dan etika memiliki 

hubungan yang erat. Nilai-nilai etika dapat diartikan sebagai hal penting 

yang berguna bagi kebaikan seseorang dan kebaikan sekelompok orang 

                                                           
40 Ibid., 92 
41 Ibid., 
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sehingga mereka dapat menjadi manusia yang sesuia dengan hakikatnya. 

Adapun nilai-nilai etika tersebut antara lain: 

1) Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dan 

siap menerima saksi ataupun hukuman jika melalaikan tanggung jawab 

tersebut. Etika membicarakan perbuatan manusia yang tanggung jawab 

terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lainnya. Pada 

pertanggung jawaban inilah terdapat kesempatan bagi etika untuk 

memengaruhi dan mengatur kehidupan dalam praktik. Dengan 

mempertimbangkan  mengenai yang baik dan yang buruk.42 

2) Kewajiban  

Bentuk pasif dari tanggumg jawab adalah kewajiban. Kewajiban 

meruupakan sesuatu yang dilakukan kerena adanya tamggung jawab. 

Kewajiban dilakukan karena tuntutan hati nurani, bukan karena 

pertimbangan pikiran.43 

3) Hak 

Sidi Gazabla menjelaskan bahawa di mana ada kewajiban, maka disitu 

ada hak. Kewajiaban dan hak ibarat pangkal dan ujung yanng tak 

terpisahkan. Hubungan anatara hak dan kewajiban adalah keadilan. Jika 

seseorang atau sekelompok orang menjalankan kewajiban, maka 

dengan sendirinya ia akan mendapatkan hak.44 

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahawa etik merupakan 

aturan atau tata cara etis dan digunakan sebagai pedoman berperilaku.  Etis 

                                                           
42 Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Keguruuan (Yogjakarta: Gava Media, 2015), 10. 
43 Ibid., 11 
44 Ibid., 12. 



34 
 

 

berarti baik, sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok 

orang atau masyarakat tertentu bahkan oleh sekelompok profesi. 

2. Kode Etik 

Sedangkan kode etik merupakan salah satu konsep cabang atau turunan 

dari makna umum yang terkandung dalam istilah etika.45 Kode etik berasal dari 

dua kata yaitu “kode” dan “etik”. Kode berarti kumpulan peraturan atau prinsip 

yang sistematis. Dan etik berarti azas akhlak (moral). Sedangkan kode etik 

diartikan dengan norma dan azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu 

sebagai landasan tingkah laku.46  Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola 

aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakuakan suatu kegiatan atau 

pekerjaan. Kode etik juga dapat dijadikan standar aktivitas anggota profesi, dan 

sekaligus sebagai pedoman (guidelines). Kode etik menyatakan tentang 

perbuatan apa yang benar dan apa yang salah, perbuatan yang patut di lakukan 

ataupun tidak patut dilakukakan.47 

Kode etik dalam istilah lain adalah prinsip-prinsip ataupun aturan-

aturan yang membuat kriteria tertentu. Kode etik disusun secara bersama-sama, 

disepakati bersama-sama dan dilaksanakan secara bersama-sama pula. 

Penyimpangan dari kode etik tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran 

terhadap kesepakatan dan komitmen bersama.48 Dalam kaitannya dengan 

profesi kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar 

kegiatan bagi setiap anggota suatu profesi. Kode etik menggambarkan nilai-

                                                           
45 Mohamad Kholil, Kode Etik Guru Menurut Hadhrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari 

(Jogjakarta: Deepublish, 2012), 9. 
46 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, 431. 
47 Abdullah dan Safarina, Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyaraakat ( Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2015), 110. 
48 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru Studi Analisis Profesi Guru dalam UU Tentang 

Guru dan Dosen No. 14/ 2005 ( Ponorogo: STAIN Prees, 2011), 24. 
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nilai profesional yang dianggap paling utama adalah pengabdian kepada 

masyarakat. Nilai profesional ini dapat juga disebut dengan asas etis.49  

C. Kode etik guru dalam Islam 

Dalam pendidikan Islam kode etik guru atau pendidik merupakan norma-

norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dan anak didik, 

orang tua anak didik, koleganya serta dengan atasannya. Sedangkan dalam Kode 

Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh 

guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan 

tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Berkaitan 

dengan kode etik guru, para ulama’ juga mengemukakan pendapatnya, 

diantaranya adalah Al- Khananu, mengeukakan kode etik guru sebagai berikut: 

1. Hendaknya senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam 

segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memang amanat yang diberikan 

Allah kepada dirinya. 

2. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu. Salah satu bentuk 

pemeliharaannya ialah tidak mengajarkan ilmu kepada orang tidak 

berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu untuk 

kepentingan dunia semata. 

3. Hendaknya guru bersifat zuhud. 

4. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya 

sebagai alat untuk mencapai kedudukan dan harta. 

5. Hendaknya guru menjahui mata pencarian yang hina dalam pandangan 

syara’ dan menjahui situasi yang bisa mendatangkan fitnahdan tidak 

                                                           
49 Mohamad Kholil, Kode Etik Guru Menurut Hadhrotus Syaikh KH. Hasyim Asy’ari, 10. 
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melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan hargadirinya. Sebagaimana 

firman Allah:  

 

ُُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْ َناُكْم َواْشُكُروا لِ  ُب ْْ  ََ ُُ ُُْم ِِيَّا ْْ ُكن ْ ِِ ِِ َْ لَّ      و

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki 

yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-

Nya kamu menyembah”. (Q.S. Al-Baqarah: 172). 

 

6. Hendaknya guru memelihara syariat Islam, seperti melaksanakan shalat 

berjamaah, menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. Dalam melaksanakan 

semua itu hendaknya seorang guru bersabar dan tegar dalam menghadapi 

celaan dan cobaan. 

7. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh agama, 

baik dengan lisan meupun perbuatan. Seperti membaca Al-qur’an, 

berzikir, dan shalat tengah malam. Hal ini sejalan dengan firman Allah: 

َّْ اْلَحَسَناتِ  َهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِِ َِْكرَ َوأَِقِم الصَّالَة َطَرَفِي الن َّ  ََ ََِل يََِّاِت  ْبَن السَّ ِِ ى  يُْذ
اِكرِينَ                                                                  لِلذَّ

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi 

dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah 

peringatan bagi orang-orang yang ingat”. (Q.S. Hud: 114). 

 

8. Guru hendaknya memelihara akhlak yang mulia dalam pergaulannya 

dengan orang banyak dan menghindari diri dari akhlak yang buruk. 

9. Guru hendaknya mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang 

bermanfaat, seperti membaca, mengarang dan beribadah. 
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10. Guru hendaknya selalu belajar dan tidak merasa malu untuk menerima 

ilmu dari oraang lebih rendah darinya, baik secara kedudukannya 

ataupun usianya. 

11. Guru hendaknya rajim meneliti, menyusun dan mengarang dengan 

memperhatikan ketrampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk itu.50 

Sedangkan dalam bukunya Ramayulis, Al-Mawardi mengemukanan 

kode etik guru diklasifikasikan menjadi lima kelompok adapun klasifikasinya 

sebagai berikut:  

Pertama, etika pendidik terhadap dirinya, yaitu: 

1. Senantiasa mensucikan hatinya dan sikap-sikap tercela 

2. Mendidik dengan niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah 

3. Bersikap qana’ah terhadap penghasilan (gaji) dan menjauhi hal-hal 

yang subhat. 

Kedua, etika pendidik terhadap ilmunya, yaitu:  

1. Pendidik harus mengamalkan ilmunya 

2. Tidak boleh merasa puas dengan ilmu yang telah dimiliki dan terus 

berupaya untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu 

3. Tidak membatasi diri dengan hanya belajar satu ilmu saja tetapi 

berupaya mempelajari semua disiplin ilmu-ilmu agama dan 

duniawi (sains) 

4. Jangan menyembunyikan ilmu 

5. Menjaga kemuliaan ilmu 

Ketiga, etika pendidik terhadap peseryta didik, yaitu: 

                                                           
50 Ramayulis, Profesi Dan Etika Keguruan, 451-453. 
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1. Senantiasa memberi nasehat (motivasi) kepada peserta didik 

2. Bersikap lemah lembut, ramah, kasih sayang 

3. Memahami perbedaan peserta didik 

4. Bersikap jujur, terbuka dan toleran 

5. Humoris  

6. Tidak pilihkasih 

Keempat, etika pendidik terhadap masyarakat: 

1. Bersikap rendah hati dan tidak sombong 

2. Mengamalkan ilmu yaitu perbuatannya harus mencerminkan ilmu 

yang dimiliki 

3. Menghiasi dengan akhlak yang mulia 

4. Bersikap qana’ah 

Kelima, etika pendidik terhadap pemerintah, yaitu: 

1. Taat dan patuh terhadap pemerintah 

2. Tidak boleh mengambil muka dan bersikap berlebihan kepada 

penguasa 

3. Menunaikan hak penguasa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.51 

 

D. Tujuan Kode Etik 

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah 

untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara 

umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi 

                                                           
51 Ibid., 
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Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar 

atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh 

terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu 

profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan-tanduk atau kelakuan 

anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia 

luar. 

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya 

Yang dimakasud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau 

material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal 

kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya membuat 

larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-

perbuataan yang merugikan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan 

tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan 

tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum 

bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakn tugasnya, sehinnga 

siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan di anggap 

tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin 

para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk 

kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering 

mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku 

yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para aggota profesi dalam berinteraksi 

dengan sesama rekan anggota profesi. 

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi 
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Tujuan lain dari kode etik juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan 

pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah 

mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan 

tugas nya. Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang 

perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan 

anjuran agar agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan 

mutu pengabdian para anggotanya. 

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi 

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada 

setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi 

profesi dan kegiatan-kegiatan yang dan dirancang organisasi.52 

 Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi 

menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga 

dan memelihara kesejahteraan anggotanya, meningkatkan pengabdian anggota 

profesi, dan meningkatlkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. 

 

E. Penetapan Kode Etik 

Kode etik hanya ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku 

dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik dilakukan dalam kongres 

organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan 

secara perseorangan, tetapi harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus atas 

                                                           
52 Salman Rusdie, Tuntunan Menjadi guru Favorit , 31-32. 
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nama anggota-anggota profesi dari organisasi tersebut. Dengan demikian, jelas 

bahwa orang-orang yang bukan dari anggota profesi tersebut, tidak dapat 

dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik suatu profesi 

hanaya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di 

kalangan profesi tersebut. Apabila setiap orang yang menjalankan profesi, maka 

secara otomatis akan tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, 

maka akan ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni 

dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap 

kode etik dapat dikenakan sanksi.53 

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahawa kode etik ditetapkan 

oleh anggota profesi tersebut dan dijalankan oleh seluruh anggota dari 

profesinya, apabila dari anggota profesi melakukan pekanggaran terhadap kode 

etik, maka ia berhak mendapatkan sanksi.  

 

F. Sanksi Pelanggaran Kode EtiK 

Pelanggaran kode etik adalah terjadinya penyimpangan yang dilakukan 

oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. 

Kasus-kasus pelanggaran kode etik yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan 

dari organisasi. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu 

dewan kehormatan atau komisi khusus. Karena tujuannya mencegah terjadinya 

perilaku yang tidak etis, sering kali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan 

profesional, seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. 

Namun, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa 

                                                           
53 Ibid., 32. 
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solidaritas dalam anggota-anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa 

segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.54 

Contoh kasus pelanggran: 

1. Guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan 

mengancam murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti 

kehendak guru. 

2. Guru tidak memahami sifat - sifat yang khas atau karakteristik pada anak 

didiknya. 

3. Guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga 

membentuk prilaku yang menyimpang. 

4. Tidak memahami peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan 

anak, sehingga dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sering 

menimbulkan kecelakaan pendidikan. 

5. Guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat 

dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta 

didiknya. 

6. Guru  tidak menunjukan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru. 

misalnya : memanipulasi nilai. mencuri waktu mengajar, pilih kasih. 

7. Tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan 

secara keilmuan. 

8. Guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua 

sehingga orangtua tidak tahu kemajuan belajar anak. 

                                                           
54 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, 98. 
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9. Guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri 

peserta didiknya, sehingga mematikan  kreatifitas si anak. 

10. Hubungan antar guru yang tidak harmonis. misal : saling menjatuhkan. 

Adapun Sanksi - Sanksi yang di kenakan untuk pelanggaran Kode Etik 

tersebut: 

1. Guru dapat di berhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru, 

karena Melanggar sumpah dan janji jabatan. 

2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. 

3. Melalaikan kewajiban  dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih 

secara terus menerus. 

Sanksi terhadap guru dapat juga berupa : 

1. Teguran  

2. Peringatan tertulis  

3. Penundaan pemberian hak guru  

4. Penurunan Pangkat  

5. Pemberhentian dengan hormat  

6. Pemberhentian tidak dengan hormat.55 

 

G. Kode Etik Guru Di Indonesia 

Kode Etik Guru di Indonesia di tetapkan dalam suatu kongres yang 

dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus PGRI dari seluruh Indonesia, 

pertama dalam Kongres XIII di Jakarta tahun 1973 dan kemudian di 

                                                           
55 http://rumahmakalah.blogspot.com/2016/06/penerapan-dan-sangsi-kode-etik-

profesi.html?m=1. Diakses pada 26 Maret 2019. 

http://rumahmakalah.blogspot.com/2016/06/penerapan-dan-sangsi-kode-etik-profesi.html?m=1
http://rumahmakalah.blogspot.com/2016/06/penerapan-dan-sangsi-kode-etik-profesi.html?m=1
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sempurnakan dalam Kongkres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta. Dan kemudian 

di sempurnakan lagi dalam Kongres XXI PGRI Nomor : 

VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode Etik Guru di Indonesia. Adapun 

isi dari kode etik guru di indonesia sebagai berikut:56 

1. Etika Umum Guru 

a. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/janji guru. 

b. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

2. Etika Guru terhadap Peserta Didik 

a. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevalusi proses 

dan hasil belajar peserta didik. 

b. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual 

serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik. 

c. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

d. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik 

secara adil dan objektif. 

e. Melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu 

perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan bagi peserta 

didik. 

                                                           
56 Hasil  Keputusan Kongres XXI PGRI Nomor : VI/KONGRES/XXI/PGRI/2013 tentang Kode 

Etik Guru di Indonesia. 
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f. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang 

dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan, dan 

kemanusiaan. 

g. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak 

memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak 

melanggar norma yang berlaku. 

3. Etika Guru terhadap Orangtua / Wali Peserta Didik  

a. Menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan 

memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan 

perkembangan belajar peserta didik.  

b. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik 

dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu 

pendidikan. 

c. Menjaga hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik dan 

tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

4. Etika Guru terhadap Masyarakat 

a. Menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan 

masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. 

b. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam 

pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. 

c. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku. 

d. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan 

lingkungan sekolah yang kondusif. 
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e. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, serta menjadi panutan bagi 

masyarakat. 

5. Etika Guru terhadap Teman Sejawat 

a. Membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati 

antarteman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan. 

b. Saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, dan 

pengalaman, serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas 

dan martabat guru. 

c. Menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat. 

d. Menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antarteman 

sejawat. 

6. Etika Guru terhadap Profesi 

a. Menjunjung tinggi jabatan guru sebagai profesi. 

b. Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

c. Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak 

merendahkan martabat profesi. 

d. Dalam melaksanakan tugas tidak menerima janji dan pemberian yang 

dapat mempengaruhi keputusan atau tugas keprofesian. 

e. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan  

pendidikan. 

7. Etika Guru terhadap Organisasi Profesi 

a. Menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program 

organisasi profesi. 
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b. Mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. 

c. Mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan 

profesionalitas guru dan pusat informasi tentang pengembangan 

pendidikan. 

d. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat organisasi profesi. 

e. Melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak 

merendahkan martabat profesi. 

8. Etika Guru terhadap Pemerintah  

a. Berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945. 

b. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. 

c. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. 
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BAB III 

PEMIKIRAN KH. HASYIM ASY’ARI TENTANG ETIKA GURU  

A. Biografi KH. Hasyim Asy’ari 

KH. Hasyim Asy’ari memiliki nama lengkap  Muhammad Hasyim bin 

Asy’ari bin Abdul Wahid bin Abdurrahman yang juga dikenal dengan julukan 

Jaka Tingkir (Sultan Hadi Wijaya) bin Abdullah Bin Abdul Aziz  bin Abdul 

Fatah bin Maulana Ishak bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan 

Giri. Kyai Hasyim Asyari dilahirkan dari pasangan Kyai Asy’ari dan Halimah 

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

dengan 12 Dzulqa’dah tahun 1287 H. Tempat kelahiran beliau berada disekitar 2 

kilometer ke arah utara dari kota Jombang, tempatnya dipesantren Gedang. 

Gedang sendiri merupakan salah satu dusun ysng menjadi wilayah adminitratif 

Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang.57 

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

Nafi’ah, Ahmad Saleh, Raidah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, 

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

dan kakeknya di pesantren Gedang. Di pesantren tersebut, para santri 

mengamalkan ajaran agama Islam dan belajar berbagai cabang ilmu agama 

Islam. Suasana ini tidak diragukan lagi memengaruhi karakter KH. Hasyim 

Asy’ari yang sederhana dan rajin belajar. Pada tahun 1876, ketika KH. Hasyim 

Asy’ari berumur enam tahun, ayahnya mendirikbean pesantren di Desa Keras, 

sebelah selatan kota Jombang, suatu pengalaman yang kenudian memengaruhi 

                                                           
57 Ahcmad Muhibbin Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl Al- Sunnah Wa al-

Jama’ah (Surabaya: Khalista, 2010), 67-68. 
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beliau untuk kemudian mendirikan pesantren sendiri. Oleh karena itu, jelaslah 

bahwa kehidupan masa kecilnya dilingkungan pesantren berperan besar dalam 

pembentukan watak, imu pengetahuan dan kepedulianya pada pelaksanaan 

ajaran-ajaran agama dengan baik.58 

Bakat kepemimpinan kyai KH. Hasyim Asy’ari sudah tampak sejak masa 

kanak-kanak. Ketika bermain dengan teman sebayanya, beliau selalu menjadi 

penengah. Dia membuat teman-temanya senang bermain kerena sifatnya yang 

suka menolong dan melindungi sesama. Selain itu, sejak kecil  KH. Hasyim 

Asy’ari sudah menunjukkan kecerdasaannya. Pada usia 13 tahun, dia sudah 

membantu ayahnyamengajar santri-santri yang lebih besar (senior) darinya. Ia 

juga dikenal rajin bekerja, watak kemandirian yang ditanamkan sang kakek 

(Kyai Usman), mendorongnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri 

tanpa bergantung kepada orang lain. Itu sebabnya, Kyai Hasyim Asy’ari selalu 

memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar mencari nafkah dengan bertani dan 

berdagang. Kemudian untuk hasinya digunakan untuk dibelikan kitab dan 

digunakan bekal untuk menuntut ilmu.59 

Menginjak usia 15 tahun, KH. Hasyim berkelana ke berbagai pesantren 

yakni Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilin 

Madura, pesantren Demangan, Bangkalan, Madura, dan akhirnya ke pesantren 

Siwalan.60 Beliau akhirnya tinggal selama lima tahun  di pondok Siwalan Panji 

(sidoarjo). Di pesantren ini, ia diminta untuk menikah dengan putri pak kiai. 

Perointah ini karena pak kiai terkesan dengan kedalaman pengetahuan dan 

                                                           
58Lathiful Khuluq, Ajaran Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy’ari ( Yogjakarta: PT. 

Lkis Printing Cemerlang, 2009), 18. 
59Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus. Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. 235. 
60Sya’roni, Model Relasi Ideal Guru dan Murid, Telaah atas Pemikiran Al-Zarnuji dan KH. 

Hasyim Asy’ari, 54-55. 
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karakter KH. Hasyim Asy’ari. Pada umur 21 tahun KH. Hasyim Asy’ari dan 

istrinya menunaikan ibadah haji ke Makkah atas biaya mertuanya. Mereka 

tinggal di Makkah selama tujuh bulan. KH. Hasyim Asy’ari harung kembali ke 

tanah air sendiri karena istrinya meninggal setelah melahirkan seorang putra 

bernama Abdullah. Perjalanan ini sangat mengharukan karena sanag anak juga 

meninggal dalam umur dua bulan. Pada tahun 1893, KH. Hasyim Asy’ari 

kembali ke Makkah dengan ditemani saudaranya Anis, kemudian Anis 

meninggal di sana. Pada kesempatan ini, KH. Hasyim Asy’ari di Makkah selama 

7 tahun.61 

Setelah tujuh tahun di Makkah, KH. Hasyim Asy’ari pulang ke Jawa dan 

mendirikan pondok pesantren Tebuireng Jombang pada 26 Rabiul Awal 1317 

H/1899 M. Di pondok pesantren inilah KH. Hasyim Asy’ari mengajarkan kitab-

kitab klasik pada santrinya, di kalangan NU dikenal dengan “kitab kubing”. Dari 

pesantren ini pula kemudian banyak bermunculan kyai dan ulama terkemuka 

yang mewarnai pemikiran Islam di Indonesia.62 

Menurut berbagai sumber, KH. Hasyim meninggal dunia akibat penyakit 

darah tinggi atau stroke setelah menerima kabar tentang kondisi Repluibik 

Indonesia saat ini. Pada tanggal 2 juli 1947. Pada pukul 03.00 dini hari, 

bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1947 atau 7 Ramadhan 1366 H, Hadratus 

Syakh KH. Hasyim Asy’ari dipaggil yang Maha Kuasa. Kompleks pesantren 

Tebuireng menjadi peristirahatan terakhir bagi KH. Hasyim, karena 

keteguhannya membela NKRI semasa hidupnya, KH. Hasyim mendapatkan 

                                                           
61Lathiful Khuluq, Ajaran Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy’ari, 19-20. 
62HartonoMargono, “KH. Hasyim Asy’ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan 

Kontemporer”,Media Akademika, 3 Vol. 26, (Juli, 2011), 337. 
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gelar sebagai pahlawan nasional dari presiden Soekarno lewat keputusan Preside 

(Kepres) No. 249/1964.63 

 

B. Kondisi sosial Politik KH. Hasyim Asy’ari 

Selama KH. Hasyim belajar di Makkah dengan beberapa ulama terkenal 

dan bersentuhan dengan faham wahabi yang sedang gencar-gencarnya, ia 

tertarik dengan ide pembaharuan. Namun ia tidak setuju dengan pemikiran 

wahabi yang ‘keblabasen’ dalam beberapa pembaharuannya. Gerakan 

pembaharuan Islam gencar dilakukan oleh Muhamad Abduh.64 

Inti dari gagasan Muhammad Abduh adalah mengajak umat Islam 

kembali kepada ajaran Islam yang murni yang lepas dari pengaruh dan praktek- 

praktik luar, refromasi pendidikan Islam di tingkat Universitas, mengkaji dan 

merumuskan kembali doktrin Islam dan mempertahankan Islam. Rumusan-

rumusan Muhamad Abduh ini dimaksudkan agar umat Islam dapat memainkan 

kembali peranannya dalam bidang sosial, politik, dan pendidikan pada era 

moderen. Untuk itu pula, Abduh melancarkan gagasan agar umat Islam 

melepaskan diri dari keterkaitan pola pikir para pendiri madzab dan 

meninggalkan segera praktek tarekat.65 

KH. Hasyim Asy’ari setuju dengan gagasan Muhamad Abduh tersebut 

untuk membangkitkan semagat umat Islam, tetapi ia tidak setuju dengan dengan 

hal pelepasan madzab. KH. Hasyim Asy’ari berkeyakinan bahwa tidak mungkin 

memahami maksud sebenatrnya al-Qur’an dan hadis tanpa mempelajari 

                                                           
63Ahcmad Muhibbin Zuhri, Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari Tentang Ahl Al- Sunnah Wa al-

Jama’ah,71-73. 
64Sya’roni, Model Relasi Ideal Guru dan Murid, Telaah atas Pemikiran Al-Zarnuji dan KH. 

Hasyim Asy’ari, 50. 
65Ibid.,55. 
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pendapat-pendapat para ulama besar yang ada dalam sistem madzab. 

Menafsirkan al-Qur’an dan hadis tanpa mempelajari dan meneliti pemikiran para 

ulama madzab hanya akan menghasilkan pemutarbalikan ajaran Islam yang 

sebenarnya.66 Sementara itu, dalam menanggapi seruan Muhamad Abduh dan 

Syeikh Ahmad Khatib agar umat Islam meninggalkan tarekat, ia menyatakan 

bahwa tidak semua tarekat salah dan bertentangan dengan ajaran Islam, yakni 

tarekat yang mengarah pada pendekatan diri kepada Allah.67 

Gerakan pembaharuan Muhammad Abduh sedang gencar-gencarnya 

termasuk para pelajar Indonesia yang berada di Makkah. Gerakan tersebut 

memberikan pengaruh besar kepada kebangkitan Islam di Indonesia. 

Kebangkitan islam semakin berkembang sehingga membentuk organasi sosial 

keagamaan, seperti Syarekat Dagang Islam (SDI) di Bogor (1909), dan solo 

(1911), Persyarikatan Ulama di Majelangka, Jawa Barat (1911), Persatuan 

Muslim Indonesia di Padang Panjang (1932) yang merupakan kelanjutan dari 

organisasi Thawalib dan Partai Islam Indonesia pada tahun 1938. Pada tahun 

1923, KH. Zam-Zam mendirikan persis bersama A. Hasan. Gerakan ini juga 

merupakan upaya pembaharuan terutama di bidang pendidikan.68 

Sementara itu, pada saat bersamaan pemerintah Belanda mendirikan 

sekolah-sekolah formal bagi bumi putera, terutama bagi kalangan priyayi dan 

kaum bangsawan. Pendidikan Belanda tersebut membuka mata kaum terpelajar 

akan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga mendorong lahirnya organisasi-

organisasi sosial Budi Utomo, Taman Siswa, Jong Java dan lain-lain.69Dengan 

                                                           
66Ibid.,56. 
67Ibid.,57. 
68Ibid.,58-59. 
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inilah, maka kebangkitan nasionalisme dan kebangsaan menjadi tumbuh dan 

berkembang. Namun, dalam perjalann sejarahnya, dikalangan tokoh-tokoh dan 

organisasi pergerakan mulai terjadi perbedaan-perbedaan taktik dan program: 

golongan revolusioner berhadapn dengan golongan modern, politik koperasi 

tidak sejalan dengan non koperasi. Pemisahan pun terjadi dengan keluarnya 

golongan yang berideologi komunis dengan mendirikan partai komunis 

Indonesia pada tahun 1923. Begitu juga denngan golongan yang kecewa dengan 

kelompok komunisme mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 

1927, Partai Indonesia (Partindo) pada tahun 1931 dan PNI baru tahun 1931. 

Golongan terahir ini sering disebut sebagai nasioanalis sekuler.70 

Di tengah-tengah upaya pembaharuan oleh Kaum modernis dan situasi 

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

Asy’ri mempertahankan faham Ahlussunnah wal Jama’ah  dengan konsep dasar 

Madzhab dengan peneguhan terhadap tradisi ulama salaf. Kondisi ini pula yang 

mendorong KH. Hasyim Asy’ari menulis kitab Ada<b ‘a<lim wa al muta’allim 

sebagai upaya membendung modernisasi dan pembaharuan yang dilakukan oleh 

kaum modermis. Di samping itu model pendidikan barat yang diperkenalkan 

Belanda membawa pengaruh tersendiri terhadap warna-warni kehidupan 

pendidikan di tanah air. Inilah yang kemudian dikhawatirkan akan membawa 

pengaruh negatif di mana pendidikan sekuler ala barat aka menjauhkan dari 

orientasi keagamaan pada umumnya dan akhlak pada Khususnya.71 

Sebagai seorang ulama yang anti penjajah, KH. Hasyim Asy’ari 

senantiasa menanamkan rasa nasionalisme dan semangat berjuang melawan 
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penjajah. Juga menanamkan harga diri sebagai umat Islam yang mempunyai 

derajat tinggi. Beliau sering mengeluarkan fatwa-fatwa yang non kooperatif 

terhadap kolonial, seperti pengharaman  transfusi darah dan Umat Islam 

terhadap Belanda yang berpengaruh melawan Jepang. Sikap KH. Hasyim 

Asy’ari yang sama sekali tidak mau bekerjasam dengan penjajah dan 

perlawanannya sebelum itu, membuat Jepangmarah dan memenjarakannya. 

Namuan akhirnya beliau dibebaskan, karena kuatnya desakan dari masyarakat 

dan santrinya, juga strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam. Pada masa 

perang kemerdekaan, KH. Hasyim  Asy’ari masih tetap memainkan peran 

penting. Diungkapkan bahwa panglima Sudirman dan Bung Tomo datang 

kerumah KH. Hasyim Asy’ari untuk meminta nasehat. Menyikapi keadaan yang 

penting saat menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia, KH. Hasyim 

Asy’ari mengeluarkan fatwa yang sangat penting: 

1. Bagi umat Islam dewasa, berjuang melawan Belanda hukumnya fardlu ‘ain. 

2. Mati di medan perang dalam rangka memerangi musuh Islam adalah syahid 

dan masuk surga. 

Fatwa ini senantiasa dikumandangkan para komandan pasukan dan 

ulama, sehingga umat Islam datang berbondong-bondong kemarkas pejuang 

untuk ikut ambil bagian dalam pertemuan. Berikutnya, fatwa ini juga mendorong 

lahirnya sikap NU terhadap situasi itu, yang dikenal dengan fatwa resolusi jihad 

yang dicetuskan dalam rapat di kantor PBNU Jl. Bubutan VI/2 Surabaya pada 

tanggal 21-22 Oktober 1945.72 
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C. Karya-karya KH. Hasyim Asy’ari 

Ada beberapa karya dari berbagai disiplin ilmu yang berhasil di 

selesaikan oleh beliau. Karya-karya tersebut ditulis dalam bahasa arab dan 

bahasa jawa. Salaha satu karaya beliau yang sangat populer di dunia pendidikan 

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

- Muta’alim fi> Ahuwa>l Ta’allum wa ma> Yata waqaf ‘alah al - Muallim fi> 

Maqa>ma>t (etika pengajar dan pelajar: tentang hal-hal yang diperlukan oleh 

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

dalam kegiatan pembelajaran). Kitab tersebut terdiri dari 8 bab, diterbitkan oleh 

Mukhtabah at-turats al-islamy Tebuireng.73 

Adapun karya-karya beliau yang berhasil diselesaikan diantaranya: 

1. Al- Tibyan fi an-Nahy’an Maqatha’ah al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. 

Kitab tersebit berisi tentang cara menjalin silaturahim, bahaya dan 

pentingnya interak sisosial. Tebal 17 halaman, selesai ditulis hari senin, 20 

Syawal 1360 H. Penerbit Maktabah Al-Turats Al-Islami Ma’had Tebuireng. 

2. Mukaddimah al-Qanun al-Asasy li Jam’iyyah Nahdhatul Ulama. Pembukaan 

tentang undang-undang dasar (landasan pokok) organisasi Nahdhatul 

Ulama’,tebal 10 halaman. Berisikan ayat-ayat Al-qur’an yang berkaitan 

dengan Nahdhatul Ulama’ dan dasar-dasar pembentukan disertai beberapa 

hadis dan fatwa-fatwa kiai Hasyim Asy’ari tentang berbagai persoalan. 

Pernah dicetak oleh percetaan menara kudus pada tahun 1971 M. Dengan 

Judul “Ihya’ amal al-fudhala’ fi al-qanun al-asasy li jam’iyah Nahadhatul 

Ulama”. 

                                                           
73Aguk Irawan, Penakluk Badai Novel Biografi KH. Hasyim Asy’ari (Depok: Global Media 

Utama, 2012), 485. 



56 
 

 

3. Risalah fi Ta’kid al-Akhdz bi Madzhab al-A’immah Al-Arba’ah. Risalah 

untuk memperkuat pegangan atas madzhab empat. Tebal 4 halaman, berisi 

tentang perlunya berpegang kepada salah satu diantara empat madzab 

(Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali). Di dalamnya juga terdapat uraian 

tentang metodelogi penggalian hukum (istimbat al-ahkam), metode ijtihad, 

serta respon atas pendapat Ibn Hazm tentang taqlid. 

4. Mawaidz. Beberapa nasihat, berisi fatwa dan peringatan tentang 

merajalelanya kekufuran, mengajak merujuk kembali kepada al-Qur’an dan 

Hadis, dan lain sebagainya. Testament keagamaan ini pernah disiarkan 

kongkres Nahdhatul Ulama’ ke XI tahun 1935 di kota bandung, dan perbah 

diterjemahkan oleh Prof. Buya Hamka dalam majalah panji Masyarakat no. 5 

tanggal 15 Agustus 1959 tahun pertama halaman 5-6.74 

5. Arba’in Haditsan Tata’allaq bi Mabadi’ Jam’lyah Nahdhatul Umala’. 40 

hadis Nabi yang terkait dengan dasar-dasar pembentukan Nahdhatul Ulama’. 

6. Al-Nur al-Mubin fi Mahabbah Sayyid al-Mursalin. Cahaya yang jelas 

menerangkan cinta kepada pemimpin pada rasul. Berisi dasar kewajiban 

seseorang muslim utuk beriman, menaati, meneladani, dan mencintai Nabi 

Muhammad  SAW. Tebal 87 halaman, memuat biografi singkat nabi Nabi 

SAW mulai lahir hingga wafat, dan menjelaskan mu’jizat shalawat, ziarah, 

wasilah, serta syafaat. Selesai ditulis pada 25 Sya’ban 1346 H, terdiri dari 29 

bab.  

7. At-Tanbihat al-Wajibat liman Yashna’ al- Maulid bi al-Munkar. Peringatan-

peringatan wajib bagi para penyelenggara kegiatan maulid yang dicampuri 
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dengan kemungkaran. Ditulis dengan kejadian yang pernah dilihat pada 

malam Senin, 25 Rabi’ al-Awwal 1355.  

8. Risalah Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Risalah ahlu sunnah wal Jma’ah. 

9. ZiyadatTa'liqata'laMandzumah as-Syekh 'Abdullah bin Yasin al-Fasuruani.  

Catatan seputar Syeikh Abdullah bin yasin Pasuruhan. Berisi polematika 

antara KH. Hasyim Asy’ari dan Syeikh Abdullah bin yasir Pasuruan. Di 

dalamnya juga terdapat banyak pasal berbahasa Jawa dan merupakan fatwa 

kiai Hasyim yang pernah dimuat di majalah Nahdhatul Ulama’ tebal 144 

halaman. 

10. Dhau’ul Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah. Cahaya lampu yang benderang. 

Menerangkan hukum-hukum nikah. 

11. Ad- Durrah al- Muntansyirah fi Masail Tis’a ‘Ansyaran. Mutiara yang 

memancar dalam menerangkan 19 masalah. Berisi kajian tentang wali dan 

thariqah dalam bentuk tanya jawab sebanyak 19 masalah.  Tahun 1970- an 

kitab ini di terjemahkan oleh Dr. KH. M. Yusuf Hasyim, diterbitkan oleh 

percetakan menara Kudus.  

12. Al-Risalah fi al-'Aqaid. Berbahasa jawa, berisi kajian Tauhid.  

13. Al- Risalah fi at- Tasawwuf.  Menerangkan tentang tasawwuf. Berbahasa 

Jawa, di cetak bersama kitab  Al-Risalah fi al-'Aqaid.75 

 

D. Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Tentang Etika Guru 

KH. Hasyim Asy’ari menjelaskan tentang etika yang harus dimiliki oleh 

seorang guru. Dengan memiliki etika akan menjadikan seseorang lebih bermoral 
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dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KH. Hasyim Asy’ari  ada beberapa etika 

yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut: 

1. Etika guru terhadap diri sendiri 

Ada dua puluh etika terhadap diri sendiri, yaitu: 

ن اذباو عشر  فى اداب العا لم فى حق نفسه  
حركاَِ فى جميع   الىاْ يالزم خوفِ َْ والثانىيُيم مراقية اللِ َْالى فىى السروالْالنية. اْ االول

رك َل رك وسكناَِ واقولِ وافْالِ,فانِ امين على مااسُودع فيهمن الْلوم والحكمة, َو َ من الخيانة,َو
خونوا اماناَكم وانُم َْلمْو اْ  . والثالثَلَ من الخيانة, وقُ قال َْالى الَخْو اللِ والرسول َو

وع للِ اْ يالزم لخش والسادسزم الُواضع. اْ يال الخامس. ورءاْ يالزم الوالرابعيالزم السكينة. 
ُ  وسكينُِ َْالى, ومماكُب مالَ رضى اللِ عنِ الى الرشيُاَاعلمت علمافليرعليَ اثُر ووقار 

ِ َْلموا الْلم وحلمِ لقولِ صلى اللِ عليِ وسليم الْلماء ورثة االنبياء, وقال عمر رضي اللِ عن
ْلموامِْ السكينة والوقار, وقال بْض السلف الى فى سُر حق على الْالم اْ يُواضع للِ َْ َو

جميع اموُر على  اْ يكْو َْو يلِ فى .والسابعوعالنيُِ, ويحُرز من نفسِ, ويقف عمااشكل عليِ
لزمْلمِ سلما يُوصل اْ الي الثامناْ يكْو َْويلِ فى جميع موُر على اللِ َْالى. واسابعاللِ َْلى.

قُم علىاقرانِ. ولُاسع اْ الي بِ الى االغراض الُنيوية من جاُ اومال ْظم ابناء سمْة او شهرة اَو
ُ فى والُقلل منها يقُراالء مكاْ الذى اليضر بنفسوالْشراْ الُنيا.   . والحُى عشرِيُخلق بالِز

يلُهاطبْا.  والثالث بُْت.  اْ يجُنب مواضع الُهم واْ والثانى عشراْ يُباعن دنيئ المكاسب وَر
بشْا ئر اال سالم وظواِراالحكام كاء قامة الصالة في مسا اْ يحافظ على القيام  عشر

ُع وبامورالُين ومافيِ مصاوالرابع عشر جُالجماعة.  لح المسلمين اْ يقوم باء ظهارالسنن واماَةالب
ات الشرعية انيحا فظ على المنُوب والخامس عشرعلى الطريق المْروف شرعا المالوف عادةوطبْا. 

ء السالم يْامل الناس بمكارم االخالق من طالقة الوجِ وافشا عشراْ والسادسالقولية والفْلية. 
الثامن عشر و اْ يطهرباطنِ ثم ظاُِر من االخالق الرديَة.  والسابع عشرواطْام ولطام وكظم الغيظ.

. اسُفادة اْ يُيم الحرص على الحرص على ازديادالْلم والْمل. والُاسع عشر اْ اليسُنكف عن
والْسرْو اْ ينشُغل بالُصنيف والجمع واليف.76                                                   

                             

                                                           
76Hasyim Asy’ari, Adab al-‘alim wa muta’allim fima yahtaju ilaih al- muta’allim fi ahwal ta’lim 

wama watawaqqaf ‘alaih al-muallim fi maqat ta’limih ( Jombang: Mukhtabah at-turats al-islamy 

Tebuireng), 55. 
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a. Bersikap muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah di manapun dan 

kapanpun. 

b. Bersikap khauf  dan khasyyah kepada Allah dalm seluruh gerak, diam, 

perkataan dan perbuatannya. 

c. Bersikap sakinah, tenang. 

d. Bersikap wira’i, menjaga dari hal-hal yang syubhat, apalagi haram. 

e. Bersikap tawadhu’, rendah hati 

f. Bersikap khusyu’, tunduk kepada Allah. 

g. Bersikap tawakkaal,yaitu menggantungkan seluruh urusannya kepada 

Allah. 

h. Tidak menjadikan ilmu sebagai tangga atau batu loncatan untuk meraih 

tujuan duniawi. 

i. Tidak boleh mengagung-angungkan para pencinta dunia. Sebaliknya, 

harus mengangungkan ilmu dan tidak menghina ilmu. Maksudnya 

adalah, orang yang alim tidak boleh mengagung-agungkan para pecinta 

dunia dengan mendekat maupun bergaul dengan mereka, kecuali jika 

membawa maslahah (efek positif). 

j. Bersikap zuhud  (berpaling terhadap dunia, tidak cinta) terhadap dunia 

dan bersikap qana’ah atas apa yang diberikan oleh Allah. 

k. Orang alim sebaiknya menghindari pekerjaan (profesi) yang hina 

menurut watak manusia dan watak manusia, atau pekerjaan yang tidak 

disukai (makruh) menurut adat istiadat dan syari’at, misalnya: tukang 

bekam, penyamak kulit, dan lain-lain. 
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l. Menghindari dari hal-hal atau perilaku yang dapat menyebabkan tuduan 

buruk oarang lain. 

m. Melaksanakan syari’at Islam dan hukum-hukum zhahir, seperti shalat 

berjama’ah di masjid. 

n. Menegakkan sunnah-sunnah, dan memandamkan bid’ah-bid’ah. 

Menegakkan urusan agama dan kemaslahatan masyarakat. 

o. Memelihara sunnah-sunnah syari’yyah, baik berupa perkataan, sperti 

membaca al-Qur’an, mauapun perbuatan seperti puasa. 

p. Bergaul di tengah masyarakat dengan akhlak-akhlak terpuji. 

q. Mensucikan diri dari akhlak-akhlak tercela, kemudian menghias diri 

dengan akhlak-akhlak terpuji. 

r. Selalu semangat untuk menambah ilmu dan amal dengan sungguh-

sungguh dan ijtihad. 

s. Tidak malu untuk belajar kepada siapa saja, walaupaun statusnya lebih 

rendah darinya, baik dari segi jabatan, nasab ataupun usia. 

t. Rajin menyusun karya-karya tulis yang didasari oleh penguasaan yang 

bagus terhadap apa yang ditulis tersebut.77 

2. Etika guru ketika akan mengajar 

Terdapat dua belas etika guru ketika akan mengajar: 

                                                                      العالم فى دروسه : ا فى اداب
لس احسن وي ويُطيب يُنظفث و خبمجلس درسِ يُطهر من الحُث وال رلم اْ يحضالْا اَاعزم 

ليِ وسلم, فاَا ِ عثيابِ الال ئقةبين اِل زمانِ, واَخرج من بينة دعابالُعاء الواردعن النبي صلى الل
افاضلهم بالْلم, وصل اليِ يسلم على الحاضربين ويجلس, ويجلس بارزالجميع الحاضريين وليوقر 

                                                           
77Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren terjemah kitab Adabul ‘Alim wal 

Muta’alim, terj. Rosidin. (Tanggerang : Tsmart Printing, 2017), 57-58. 
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قُم االشرف  ويقُم على الشروع فى الُُريس قراءة شىء من كُاب اللِ َْالى, واْ َُْدت الُروس
ِ رفْازائُا على قُرالحاجة, ويصْو مجلس ن اللغط, ِ عفاالشرف واالِم فاالِم, واليرفع صَو

ن َُْى فى ويذكرالحاضرين ماجاء فى كراِية الممارات السيما بُْ ضاِورالحق, وليبالغ فى زجرم
                        بحثِ, واَاسَل عمالم يْلمِ قال الاعلم اوالادرى, ويُوددلغريب حضرعنُُ.78
   

 
a. Ketika pendidik akan mengajar, maka sebaiknya mensucikan dirinya dari 

hadas dan najis, memakai wewangian dan memakai pakaian yang baik. 

b. Ketika pendidik keluar rumah, sebaiknya berdo’a. 

c. Mengucap salam ketika masuk kelas. 

d. Ketika mengajar pendidik mengambil tempat duduk yang paling 

strategis. 

e. Memualai pembelajarannya dengan membaca ayat al-Qur’an. 

f. Mendahulukan materi-materi yang penting. 

g. Tidak mengeraskan dan melirihkan suaranya ketika mengajar.  

h. Menjauhkan dirinya dari banyak bergurau dan tertawa. 

i. Menasehati dan menegur dengan baik ketiaka ada anak didiknya yang 

nakal dan bandel. 

j. Dalam mengajar pendidik sebaiknya memperhatiakan masing-masing 

dari kemampuan muridnya, mengajar dengan tidak terlalu lama dan 

menciptakan ketenangan dalam kelas. 

k. Dalam mengajar sebaiknya seorang pendidik bersikap terbuka dalam 

menemukan persoalan-persoalan yang telah ditemukan. 

                                                           
78Hasyim Asy’ari, Adab al-‘alim wa muta’allim fima yahtaju ilaih al- muta’allim fi ahwal ta’lim 

wama watawaqqaf ‘alaih al-muallim fi maqat ta’limih, 71. 
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l. Memberi kesempatan kepada murid yang datangnya terlambat dan 

mengulangi melajaran yang dimaksud.79 

 

3. Etika guru terhadap murid 

Ada empat belas etika guru terhadap murid yaitu: 

 فى اداب العا لم مع تال مذ ته وفيه اربعة عشر نوعا من اآل داب:
هذ يبهم وجِ اللِ َْالى ونشر الْلمماْ يقصُ بُْل االول وام ظهورالحق واحياء الشرع ود يهم َو

حب لطالبِ اْ ي . والثالثاْ ال يمُنع َْليم الطالب لُْم خاوص نيُِ والثانىوخمول الباطل. 
فى َْليمِ  لقاءا اْ يسمح لِ بسهولة االء والربعحُيث ويكُر لنفسِ. مايحب لنفسِ كماوردفى ال
فهيِ ببذل جهُ والخامسوحسن الُلفظ فى َفهيمِ.  قريب المْنى من اْ يحرص على َْليمِ َو ُ َو

ى بْض االوقات اْ يطلب من الطلبة ف والسادسغيراكثار اليحُملِ َِنِ او بسط اليضبطِ حفظِ. 
اْ والثامن . انِ اَاسلَ الطالب فى الُحصيل فوق مايقُضيِ حالِ بعوالسااعادة المحفو ظات. 

اضر ِم ويذكر يُودد لح اْ لُاسعاو اليظهر للطلبة َفضيل بْضهم على بْض عنُُ فى مودة. 
شاء السالم بِ بْضهم بْضا من اف يُْاُِالشيخ ايضاما اْ والْاشرغائبهم يخير وحسن ثناء. 

لوبهم. يسْى الْالم فىى مصالح الطلبة وجمع ق عشراْ والحاديوحسن الُخاطب فى الكالم. 
يُوا ضع  راْوالثلث عشاَاغاب بْض الطبة اومالزمي الحلقةزائُا عن الْادة سأل عنِ. والثانى عشر 

ما لبة السَّ يحاطب كالمن الط والرابع عشراْمع الطالب وكل مسُر شُسائل اَا قام بمايجب عليِ. 
و قير ُ.80                                         الفاضل بمافيِ َْظيمِ َو

                           
a. Membagusi niat mengajar. Berniat meraih ridha Allah. 

b. Membantu pelajar dari awal hingga akhir belajar, mulai dari 

meluruskan niat pelajar, memotivasi pelajar hingga menananmkan 

akhlak terpuji pada diri pelajar. 

                                                           
79Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren terjemah kitab Adabul ‘Alim wal 

Muta’alim, terj. Rosidin. 78. 
80 Hasyim Asy’ari, Adab al-‘alim wa muta’allim fima yahtaju ilaih al- muta’allim fi ahwal ta’lim 

wama watawaqqaf ‘alaih al-muallim fi maqat ta’limih,  80. 
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c. Bergaul dengan pelajar dengan penuh kasih sayang dan bersabar atas 

perilaku pelajar yang tidak baik, sambil berusaha memperbaiki 

perilaku pelajar tersebut. 

d. Memudahkan pelajar dalam memahami dan menguasai ilmu (bidang 

studi). 

e. Mengajar dengan penuh semangat dan cakap  dengan keahlian 

mengajar.  

f. Rajin menguji hafalan dan pemahaman pelajar. 

g. Memilihkan mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan pelajar. 

Sehinnga pelajar tidak sampai mempelajari mata pelajaran yang 

melebihi kemampuannya. 

h. Pendidik bersikap demokratis, yaitu memberi perilaku yang sama 

kepada semua pelajar, tanpa bersikap pilih-kasih (diskriminatif). 

Kecuali ada alasan khusus. 

i. Mengawasi (memonitoring) perilaku pelajar. Apabila pelajar 

melakukan perilaku yang tidak terpuji, maka pendidik perlu 

memperbaikinya dengan cara-cara yang halus hingga cara-cara yang 

tegas. 

j. Menjaga keharmonisan hubungan anatara pendidik dengan pelajar. 

k. Pendidik memberi bantuan kepada pelajar, sehingga pelajar bisa 

fokus belajar. 

l. Pendidik memperhatikan kehadiran atau absesnsi pelajar, dan 

berusaha mencari kabar pelajar maupun orang-orang yang memiliki 

hubungan erat dengan pelajar tersebut. 
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m. Pendidik menampilkan sikap tawadhu’ (rendah hati) kepada pelajar. 

n. Pendidik tampil di depan pelajar dengan tutur kata yang ramah, 

mimik muka yang cerah dan bersikap kasih sayang.81 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Hasyim Asy’ari, Pendidikan Karakter Khas Pesantren terjemah kitab Adabul ‘Alim wal 

Muta’alim, terj. Rosidin. 88-89. 
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BAB IV 

RELEVANSI ETIKA GURU MENURUT KH. HASYIM ASY’ARI DENGAN 

KODE ETIK GURU DI INDONESIA 

 

A. Relevansi Etika Guru Terhadap Dirinya Menurut KH. Hasyim Asy’ari 

dengan Kode Etik Guru di Indonesia 

Guru sebagai penyandang profesi yang profesional harus memiliki empat 

kompetensi yaitu kompetensi profesional, kepribadiaan, pedagogik dan sosial. 

Dengan memiliki kompetensi tersebut seorang guru akan menjalankan tugas 

profesinya dengan baik, selanjutnya di dalam kode etik guru di Indonesia juga di 

jelaskan bahwa seorang guru harusah berindak profesional dalam melaksanakan 

tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Dalam hal ini relevan 

dengan pemikiran KH. Hasyim Asy’ari yang lebih menekankan pada 

kepribadiaan guru yang berkarakter religius dan menekannkan pada jalan 

kesufian meliputi sikap zuhud, wara’, sakinah, dan khusyuk kepada Allah. 

Untuk menjalankan tugas mendidik, membimbing, melatih dan mengarahkan 

peserta didik seorang guru haruslah memiliki sikap yang baik dan luhur. Dengan 

memiliki sikap yang religius dapat membentuk peserta didik yang berakhlak 

mulia. Selain itu nilai karakter Religius menjadi salah satu solusi dalam  

meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sesuai dengan konteks sekarang, yaitu 

dengan adanya penekanan religious ethics ini, sangat sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana UU NO. 20 tahun 2003 bab II pasal 3:   
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“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.82 

 

Dengan mencoba melihat fenomena pendidikan yang terjadi saat ini, 

penulis menganalis berbagai problematika pendidikan yang timbul, terutama 

seorang guru. Selanjutnya ditengah-tengah degradasi posisi guru pada saat ini, 

konsep pemikiran etika pendidikan KH Hasyim ‘Asyari patut dipertimbangkan 

kembali. Mengingat peranan pemikirannya yang sangat menekankan nilai 

religius ethic dalam mempertahankan eksistensi dan wibawa guru dimata pesera 

didik dan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, guru juga mempunyai 

tanggung jawab etika yang harus berlaku terhadap diri sendiri, maupun terhadap 

orang lain. 

Sedangkan menyangkut kompetensi profesional, KH. Hasyim Asy’ari 

menjelaskan bahwa  guru  pertama-tama  dituntut  memiliki  kesiapan  yang  

matang,  baik  secara  mental maupun  konseptual  menyangkut  tugas-tugas  

yang  disandangnya  sebagai seorang pengajar dan pendidik. Persiapan mental  

guru  dilakukan  di  antaranya  dengan cara membangun niat dan tujuan yang 

luhur, yakni demi mencari ridha Allah   SWT, mengamalkan ilmu pengetahuan, 

menghidupkan ajaran Islam, menjelaskan kebenaran dan kebatilan, serta demi 

meraih pahala dan berkah ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

KH. Hasyim Asy’ari di dalam penjelasannya tentang etika guru dalam mengajar, 

point ke-1. Selain  itu,  guru  yang  profesional  dituntut  memiliki  disiplin  dan  

                                                           
82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 7. 
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etos kerja yang tinggi, sehingga ia dapat memberikan pelayanan kepada peserta 

didiknya dengan baik. Hal ini tercermin didalam penjelasan KH. Hasyim Asy’ari 

tentang pentingnya  guru  menjaga  kebersihan  jasmaninya,  hati dan jiwanya 

dari kotoran  dan  najis.  Mengenakan  pakaian  yang  rapi, sopan dan  harum,  

tidak  mengajar dalam keadaan yang seperti mengantuk, kesal, menahan lapar, 

dan sebagainya. 

Kedua, mengajar secara profesional sesuai dengan bidang keilmuannya. 

Pada analisis ini perlu untuk diperhatikan bahwa seorang guru ataupun 

penyelenggara pendidikan, membutuhkan pembelajaran dan pemahaman pada 

bidang. Oleh karena itu, seorang guru harus dibekali pembekalan yang sesuai 

dengan tugasnya, dengan kata lain bidang tugas guru adalah sesuai dengan 

keilmuan yang dimiliki.  

Ketiga, keharusan guru untuk selalu mengembangkan keilmuannya, 

seperti menambah wawasan, mengambil pelajaran  yang belum dimengerti dari 

orang lain tanpa memandang latar belakang orang tersebut, dan upaya untuk 

membuat karya ilmiyah ataupun dalam bentuk karangan yang akan bermanfaat 

bagi generasi penerusnya. Guru dianjurkan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuannya secara langsung, dengan menimba ilmu lebih banyak serta 

meningkatkan sikap dan pribadinya sebagi pendidik diharapkan kode etik guru 

agar lebih  ditaati dan dilaksanakan.  Oleh karena itu, pada kompetensi ini 

seorang guru haruslah orang yang cakap dan berkompeten. Selalu 

mengembangkan keilmuannya merupakan tawaran yang sesuai dengan konteks 

ideal seorang guru pada masa sekarang ini, dimana seorang guru dituntut 

memiliki kecakapan meliputi kecakapan ranah kognisi, afeksi, dan psikomotor. 
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B. Relevansi Etika Guru Ketika Mengajar Menurut KH. Hasyim Asy’ari 

dengan Kode Etik Guru di Indonesia 

Dalam membangun karakter bangsa, guru harus profesional. Sebagai 

guru profesional setidaknya harus bisa menguasai dua karakteristik utama dalam 

mengajar, yaitu bahan ajar dan peserta didi. Penguasaan kedua elemen yang 

sangat dibutuhkan untuk menentukan metode dan strategi pembelajaran. 

Penguasaan karakterisrtik bahan ajar meliputi konsep, prinsip dan teori yang 

terdapan dalam bahan ajar. Adapun karakteristik peserta didik yang harus 

dikuasai guru meliputi potensi, minat, akhlak muliadan personaliti peserta didik. 

Guru juga harus menyadari bahwa peserta didik secara tidak langsung juga 

mengamati perilaku guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Metode 

pembelajaran yang diterapkan guru juga harus sesuai dengan kondisi peserta 

didik. Guru profesional juga harus bisa berperan menjadi sosok yang 

memberikan pengantar ilmu pegetahuan kepada peserta didiknya. Guru juga 

harus bisa menjadi desainer pendidik untuk menghantarkan peserta didiknya 

untuk menguasai ilmu.83 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuat kesimpulan bahwa, sebagai 

seorang guru memberikan pemahaman kepada setiap peserta didiknya adalah 

suatu keharusan. Baik dengan memberikan penjelasan berulang-uang maupun 

dengan melakukan tanya jawab akan semakin memberikan pemahaman kepada 

peserta didik. Evaluasi ini juga sangat penting dan akan menjadi tolak ukur 

tingkat pemahaman peserta didik sehingga guru mampu memberikan 

                                                           
83 Rusdiana dan Yeti Heryati, Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspiratif dan 

Inovatif (Bandung: Cv: Pustaka Setia, 2015), 46. 
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pembelajaran kepada mereka yang belum faham. Seorang guru haruslah 

bersungguh-sungguh dalam memberikan pemahaman dan pengajaran kepada 

pesertadidik. Maka dari itu, guru hendaknya memberikan pengajaran dengan 

penjelasan dan bahasa yang mudah dimengerti, membuat contoh-contoh, 

memunculkan permasalahan (studi kasus) dan sebagainya. Materi pembelajaran 

tersebut diulang kembali apabila diperlukan, guna memberi pengutaan atas 

pemahaman peserta didik. Dalam hal ini pemikiran KH. Hasyim Asy’ari relevan 

dengan kode etik guru terhadap peserta didik pada poin dua dan tiga bahwa 

seorang guru harus mengemberikan layanan pembelajaran berdasarkan 

karakteristik individual serta mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, 

kreatif, dan menyenangan. Pada bab sebelumnya, penulis telah mejelaskan apa 

yang ada dalam kitabnya KH. Hasyim Asy’ari bahwa seorang guru dalam 

mengajar, sebaiknya memperhatiakan masing-masing dari kemampuan 

muridnya, mengajar dengan tidak terlalu lama dan menciptakan ketengan dalam 

kelas. Untuk itu, seorang guru hendaknya memilihkan mata pelajaran yang 

sesuai dengan kemampuaan peserta didik. Sehingga peserta didik tidak 

mempelajarai mata pelajaran yang melebihi kemampuannya, seorang guru juga 

harus, mengajar dengan penuh semangat dan cakap dengan keahlian mengajar. 

Selain itu dalam mengajar seorang guru haruslah mempunyai niat ikhlas 

dan tulus dalam menyampaikan ilmunya kepada peserta didik. Dengan hati yang 

iklas maka seorang guru akan nyaman melaksanakan tugasnya, dengan begitu 

peserta didik juga akan merasa nyaman jika diajar oleh guru yang 

menyenangakan. Jika seorang guru sudah ada unsur keterpaksaan dalam 

mengajar maka hal itu akan membuatnya kurang memikirkan cara terbaik untuk 
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mencari informasi, pengetahuan, dan mencari materi-mari pelajaran kepada 

peserta didiknya dengan cara yang sesuai.  

 

C. Relevansi Etika Guru Terhadap Peserta Didik Menurut KH. Hasyim 

Asy’ari dengan Kode Etik Guru di Indonesia 

Dalam proses pembelajaran, guru wajib menjalin interaksi dan 

komunikasi dengan peserta didik. Interaksi dan komunikasi yang dilaksanakan 

harus bersifat edukatif sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif. 

Saat berinteraksi dan komunikasi yang edukatif tersebut, guru harus menjaga 

hubungan profesional dengan peserta didik, tidak memanfaatkan untuk 

keuntungan pribadi atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku, 

yang tercantum dalam kode etik guru terhadap peserta didik. Hal ini juga relevan 

dengan pemikirian KH. Hasyim Asy’ari tenteng etika guru terhadap murid, 

bahwa seorang guru harus bersikap demokratis, yaitu dengan memberi perilaku 

yang sama kepada pelajar, tanpa bersikap diskriminati kecuali ada alasan 

tertentu. Selanjutnya, sebagai seorang yang diagungkan dalam sebuah proses 

pembelajaran, guru juga mempunyai etika terhadap peserta didiknya. 

Diantaranya etika tersebut adalah kasih sayang dalam pergaulan, yaitu sikap 

lemah lembut dalam bergaul. Artinya guru memberikan contoh yang baik dalam 

pergaulan antara sesama guru di hadapan para peserta didik, sehingga 

menjadikan hal tersebut sebagai pendidikan dan pembelajaran bagi kebaikan 

ukhuwah Islamiyah dan pergaulan sehari-hari mereka, serta menasehati dan 

menegur dengan baik ketika ada peserta didik yang nakal dan bandel. 
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Dari penjelasan diatas guru itu sebagai pembimbing, pengertian dari 

pembimbing seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem 

among-nya: “ing garso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri 

handayani”, yang berarti pendidikan harus dapat memberi contoh, harus dapat 

memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam 

kata tut wuri megandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakatnya, 

sedangkan guru hanya memperhatikannya. Sedangkan dalam kata handayani 

bearti guru memengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau 

mengajarnya. Dengan demikian, membimbing mengandung arti bersikap 

menentukan kearah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa 

pancasila, dan bukan mendikte peserta didik, apalagi memeksanya menurut 

kehendak guru.84 

Selanjutnya, tugas seorang guru tidak hanya dengan peserta didik tetapi 

juga orang tua peserta didik dan masyarakat. Tugas seorang guru tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan sosial, sebagaimana guru yang tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain. Oleh sebab itu, guru perlu menjalin interaksi, komunikasi 

serta bekerjasama dengan siapa saja untuk memperlancar dan keberhasilan 

tugasnya. Maka dari itu, seorang guru perlu menjalin hubungan baik dengan 

orang tua peserta didik dan masyarakat. Interaksi dan komunikasi tersebut 

berupa kerjasama yang dapat memperlancar pelaksanaan pendidikan. Dalam 

berinteraksi dan berkomunikasi guru dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, 

dalam hal ini guru dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, 

orang tua peserta didik dan teman sejawan atau teman seprofesi. Dalam 

                                                           
84 M. Hosnan, Etika Profesi Pendidik Pembinaan dan Penetapaan Kinerja Guru, Kepala 

Sekolah, Serta Pengawas Sekolah (Bogor: Gralia Indonesia, 2016), 108. 



72 
 

 

berinteraksi dan berkomunikasi tersebut, guru harus membangun hubungan 

kerjasama  yang harmonis.  

Guru perlu menjalin hubungan dengan orang tua peserta didik dan 

sesama guru dalam melaksanakan proses pendidikan, bahkan dengan masyarakat 

untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. KH. Hasyim Asy’ari 

menekankan pada penguasaan guru terhadap komponen-komponen dalam 

interaksi sperti seorang guru harus bertutur kata dengan baik dan berakhlak baik 

dengan masyarakat. Hal tersebut relevan dengan kode etik guru tentang menjalin 

komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. 

Dengan melakuakan interaksi dan komunikasi dengan orang tua peserta didik, 

guru dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dengan peserta didik dengan 

cara: mengadakan komunikasi dengan peserta didik baik di dalam maupun di 

luar sekolah, mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarganya 

masing-masing, komunikasi guru tersebut hanya diadakan semata-mata untuk 

kepentingan peserta didik.  

Guru harus menjalin hubungan dan berinteraksi dengan pesera didik, 

orang tua, masyarakat dan teman seprofesi itu artinya seorang guru harus 

menguasai kopeensi sosial, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif  dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependididkan, orang tua/ wali peserta 

didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi 

sebagai berikut: 

1.  Berkomunikasi secara lisan dan informasi secara fungsional 
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2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

3. Bergaul efektif terhadap peserta didik, sesama pendidik tenaga kependididkan 

dan orang tua/ wali peserta didik. 

4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 85 

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaian erat dengan 

kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar sekolah 

dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan dan cara guru 

berkomunikasi di masyarakat di harapkan memiliki karakteristik tersendiri yang 

berbeda dengan orang lain selain guru. Misi yang di emba guru adalah misi 

kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas memanusiakan manusia. 

Guru harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah penceramah 

zaman. Lebih tajam lagi yang ditulis oleh Ir. Soekarno dalam tulisan “Guru 

Dalam Masa Pembangunan”, beliau menyebutkan pentingnya guru dalam masa 

pembangunan adalah menjadi masyarakat. Oleh karena itu, tugas guru adalah 

pelayanan manusia.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Ibid., 160. 
86 Ibid.,  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

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

sumber primer maupun sekunder secara dokumenter kemudian diolah serta 

dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut KH. Hasyim Asy’ari etika yang harus dimiliki guru, yaitu bersikap 

muraqabah kepada Allah, sakinah, sebagai penasehat dan pembimbing, 

melaksanakan syariat Islam, memanfaatkan waktu luang untuk beribadah 

dan menyusun karya tulis, tidak menjadiakan ilmu media mencari tujuan 

duniawi, mendahulukan materi yang penting serta mengajar dengan 

memperhatiakan karakteristik dari masing-masing peserta didiknya, 

menyayangi semua murid dan memperbaiki niat untuk mencari ridha Allah. 

2. Memahami dari berbagai etika guru yang telah di ajarkan oleh KH. Hasyim 

Asy’ari dalam kitab ada<b ‘a<lim wa al muta’allim, relevan dengan kode etik 

guru di Indonesia. 

Pertama, seorang guru harus memiliki kesiapan yang matang,  baik  secara  

mental maupun konseptual menyangkut  tugas-tugas yang disandangnya 

sebagai  seorang  pengajar dan  pendidik dengan  cara  membangun  niat dan   

tujuan   yang baik. Hal ini relevan dengan kode etik guru bahwa guru 

bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik.  

Kedua, guru memberikan pengajaran dengan penjelasan dan bahasa yang 

mudah dimengerti, dalam mengajar seorang guru harus memperhatiakan 

masing-masing dari kemampuan muridnya, mengajar dengan tidak terlalu 
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lama dan menciptakan ketengan dalam kelas serta memilihkan mata 

pelajaran yang sesuai dengan kemampuaan peserta didik. Hal ini relevan 

dengan kode etik guru di Indonesia bahwa guru memberikan layanan 

pembelajaran berdasarkan karakteristik individu serta mengembangkan 

suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  

Ketiga, seorang guru harus bersikap demokratis, yaitu dengan memberi 

perilaku yang sama kepada pelajar, tanpa bersikap diskriminati kecuali ada 

alasan tertentu. Hal ini relevan dengan kode etik guru di Indonesia bahwa 

menghormati martabat, hak-hak peserta didik secara adil dan objektif. 

Selanjutnya, KH. Hasyim Asy’ari menekankan pada penguasaan guru 

terhadap komponen-komponen dalam interaksi sperti seorang guru harus 

bertutur kata dengan baik dan berakhlak baik dengan masyarakat. Hal ini 

relevan dengan kode etik guru di Indonesia bahwa seorang guru harus 

menjalin menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis 

dengan masyarakat. 

B. Saran-Saran 

1. Bagi peneliti, pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang etika guru dapat 

dijadikan acuan dalam mengintropeksi diri sendiri serta untuk memperbaiki 

diri sebagai calaon guru agar menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk 

dirinya sendiri ataupun bagi masyarakat. 

2. Bagi guru, pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang etika guru ini diharapkan 

dapat di jadikan acuan dalam mengajar agar menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didiknya sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar serta 

tercapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. 
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