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ABSTRAK  
 

Pendidikan Islam memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, 

pendidikan Islam merupakan dasar pijakan bagi manusia untuk dapat berinteraksi 

baik dengan penciptanya, dengan sesama manusia, maupun dengan alam sekitar. 

Islam adalah solusi bagi permasalahan di dunia dengan kesempurnaan ajarannya 

yang syumul. 

 Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dunia pendidikan saat 

ini sering dikritik oleh masyarakat yang disebabkan karena adanya sejumlah guru 

yang menunjukkan sikap kurang terpuji. Banyak berita beredar mengenai 

pencabulan sampai tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru dan 

banyak lagi kasus-kasus lain yang mencoreng nama baik sebagai pejuang 

pendidikan.  

Atas dasar inilah penulis tertarik untuk menggali informasi seputar 

pemikiran KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari. Tokoh cendikiawan 

muslim yang kiprahnya tidak diragukan lagi dalam dunia pendidikan, sudah 

banyak melahirkan ulama generasi dienul Islam. KH Ahmad Dahlan dan KH 

Hasyim Asy’ari bukan hanya sebagai pendidik namun juga pendiri dua ormas 

Islam terbesar yang sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia. Sekilas kedua tokoh ini memiliki sudut pandang yang berbeda 

menjadikan penulis termotivasi ingin meneliti lebih dalam bagaimana kedua 

tokoh tersebut menunjukkan dan menyampaikan pandangannya mengenai Etika 

Guru Dalam Pendidikan Islam . 

Jenis penelitian ini adalah penalitian kualitatif dalam bentuk penelitian 

kepustakaan (Library reserch) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji 

berbagai data terkait, baik yang berasal dari sumber primer ( Primary Sources), 

maunpun sumber sekunder (Secoundary). 

Hasil Penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tidak banyak perbedaan 

yang signifikan dalam pandangannya baik etika guru terhadap profesi, maupun 

etika guru terhadap murid dan etika guru terhadap guru (rekan sejawat) kedua 

tokoh sama-sama memiliki pandangan hendaknya seorang guru dalam pengajaran 

selalu berorientasikan kepada Allah SWT, memiliki hati yang bersih dan penuh 

keikhlasan bahwa ilmu yang dimilikinya bukan hanya untuk mendapatkan  harta 

dan tahta namun sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT. Seorang 

pendidik dalam mengajar harus dengan rasa cinta dan kasih sayang kepada 

muridnya, guru senantiasa tidak bersifat sombong dengan ilmu yang telah 

dimiliki, senantiasa selalu belajar dalam mengembangkan keilmuannya. Hanya 

saja ada satu yang berbeda perlakukan KH Ahmad Dalan dan KH Hayim Asyari 

terhadap muridnya. KH Ahmad dahlan bersifat terbuka terhadap muridnya, 

bahkan murid KH Ahmad Dahlan banyak yang menjadi teman seperjuangannya. 

Sedangkan KH Hasyim Asyari sangat menjaga kewibawaannya sebagai seorang 

guru.  
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Motto 

 

                                

        

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan Dia banyak menyebut Allah.
1
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Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  
 

 

Huruf  Arab Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 

 � ط  Tidak dilambangkan ا

 � ظ  b ب

 ‘ ع  t ت

 g غ  � ث

 f ف  j ج

 q ق  h ح

 k ك  kh خ

 l ل  d د

 m م  ż ذ

 n ن  r ر

 w و  z ز

 h ه  S س

 ‘ ء  sy ش

 y ي  � ص

    � ض
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Maddah  

Maddah atau Vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 

Harakat dan Huruf Huruf dan tanda 

              
يا     

� 

 

  ْي

� 

 و                                     

 ْو

ủ 

 

 

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lekture keagamaan, 

Pedoman Transliterasi Arab-Lain, Proyek pengkajian dan pengembangan Lektur 

Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departement 

Agama RI, Jakarta, 2003. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan(terutama Islam) dengan berbagai coraknya berorientasi memberikan 

bekal kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh 

karena itu, semestinya pendidikan Islam selalu diperbaharui konsep dan 

aktualisasinya dalam merespon perkembangan zaman yang selalu dinamis dan 

temporal, agar peserta didik dalam pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada 

kebahagiaan dunia tetapi juga kebahagiaan akhirat.
2
 

Senada dengan apa yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara (Bapak 

Pendidikan Nasional) menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah 

tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan 

yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sendiri, agar 

mereka sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan setinggi-

tingginya.
3
 Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan didunia dan 

kebahagiaan diakhirat. Maksud dari kebahagiaan dunia dan akhirat adalah, 

pendidikan menjadikan manusia dapat menjalani kehidupan didunia dengan baik 

sehingga dapat memetik hasil nya diakhirat selamat didunia dan diakhirat. 

                                                             
2 Muzzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 109 
3  Dewantara I th 2002, Pendidikan dan Pengajaran menurut Ki Hadjar Dewantara, 

Online :   (diakses :8 Februari 2020) 
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Pendidikan memegang peranan penting bagi setiap individu maupun dalam 

tatanan masyarakat. Pendidikan solusi yang utama dalam pembinaan baik 

dilembaga formal maupun non formal sehingga tercipta kemakmuran dan 

kesejahteraan.
4
 

Sebagaimana Firman Allah dalam Qur’an surat At-taubah ayat 122 tentang 

pentingnya Pendidikan, 

                     

                       

     

Artinya : “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi 

(ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara 

mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan aga-ma mereka dan 

untuk memberi peri-ngatan kepada kaumnya apabila mere-ka telah 

kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (At-taubah : 122) 

Pada ayat ini ada pesan yang cukup sederhana nampun memberikan dampak 

faidah yang sangat penting. Allah melarang untuk pergi semua dalam medan 

peperangan sebagian ada yang mendalami ilmu agama untuk memberikan 

peringatan. Betapa penting nya pendidikan dalam pandangan Allah. 

Memperdalam ilmu agama Allah adalah bagian dari pada jihad. Oleh karena itu 

Allah menyebut orang yang keluar untuk menuntut ilmu adalah bagian dari 

kelompok jihad. Jihad dalam memberantas kebodohan dan fakir akan ilmu yang 

                                                             
4 Muzzayyin Arifin, Op.cit.,h. 110 
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belum diketahui, serta memberikan peringatan kepada manusia dari lupa dan 

khilaf. 

Pendidikan di indonesia dewasa ini belumlah menjadi cita-cita ideal yang 

diharapkan oleh seluruh masyarakat muslim, khususnya para pemerhati 

pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditinjau dari aspek nilai 

akademis saja, nampun jauh lebih dari itu hasil dari kegiatan pendidikan haruslah 

mampu mengakomodasi berbagai aspek dimensi kebutuhan masyarakat, terutama 

aspek moralitas sehingga tiap keluaran pendidikan lembaga formal dan 

nonformal tidak hanya memiliki kapabilitas pada keilmuan yang dituntutnya saja. 

Pendidikan tidak boleh menghasilkan faham kekuasaan, berbau feodal dan harus 

memperhatikan aspirasi kemajemukan peserta didik secara memadai.
5
 Abuddin 

Nata mengatakan dalam bukunya Manajemen Pendidikan “Dunia pendidikan 

kurang mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan. Karena dunia pendidikan 

selama ini hanya membina kecerdasaan intelektual wawasan dan keterampilan 

semata tanpa diimbangi oleh kecerdasan emosional.
6
 

Sebagaimana yang telah menjadi cita-cita  dalam Pendidikan Nasional 

termuat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional BAB II Pasal 3 Berbunyi : 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 

                                                             
5 Sidi, Indra Djati, Menuju Masyarakat Belajar ( Jakarta: Paramadina, 2003), h.29 
6
 Abuddin Nata, Op.cit., h.45 
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dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.”
7
 

Menurut Maragustam Siregar dalam bukunya filsafat pendidikan Islam 

mengatakan komponen pendidikan Islam merupakan suatu rangkaian yang saling 

kait mengkait antara satu komponen dengan komponen lainnya. Kelancaran atau 

kegagalan satu komponen akan tergantung dan berdampak kepada komponen 

lainnya. Karena setiap komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang 

memiliki peran untuk menjamin keberlangsungan suatu proses untuk mencapai 

tujuan pendidikan.
8
 Komponen pendidikan berarti bagian bagian dasi sistem 

proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan, 

meliputi yaitu tujuan, isi atau materi pendidikan, pendidik dan peserta didik, 

strategi, metode evaluasi, dan lingkungan sekolah. Maragustam Siregar 

mengatakan keberhasilan mencapai komponen tersebut pada prinsipnya 

merupakan tanggung jawab semua yang terlibat dalam pendidikan terutama 

pendidik dalam arti seluas luasnya dan tenaga kependidikan (tendik).
9
 

Keberhasilan pendidikan tidak bisa terlepas dari adanya peran guru. hal 

tersebut dikarenakan guru adalah sebagai pelaksana teknis dalam proses 

penyelenggaraan  pendidikan. maka dari itu guru dan pendidikan adalah satu 

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun juga melalui gurulah 

                                                             
7 (Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003”,Situs resmi Kementrian 

Agama Indonesia.http://kemenag.go.id.pdf-kemenag) 
8 Maragustam.”Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter” (Pasca sarjana 

FIKT UIN sunan kalijaga yogjakarta. 2018)., h.196 
9 Ibid., h. 197 
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keberhasilan pendidikan dapat diharapkan. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, 

bahwa pendidik (guru) memegang peranan kunci bagi berlangsungnya kegiatan 

pendidikan. tanpa kelas, gedung, peralatan dan sebagainya proses pendidikan 

masih dapat berjalan walau dalam keadaan darurat, tetapi tanpa guru proses 

pendidikan hampir tak mungkin dapat berjalan.
10

 Senada dengan apa yang 

disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

tahun 2016  mengatakan kunci pendidikan ada pada guru, guru yang berkualitas 

akan menghasilkan peserta didik yang juga berkualitas. 

Tanpa guru apa jadinya wajah bangsa ini, karena ditangan gurulah akan 

lahir generasi-generasi emas yang akan menjadi penerus bangsa dan tanah air 

tercinta ini. Jangan sampai kita melahirkan generasi dibawah generasi yang 

lemah, generasi bodoh moral dan akhlaknya. Seperti yang tercantum dalam Al-

Qur’an Surat An-nisa ayat 9  

                           

             

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

Sekiranya Mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang 

mereka yang mereka   kha-watir   terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab 

itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar”.(Q.s An-nisa : 9) 

 

Guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru, baik dilingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat. Guru merupakan contoh, teladan panutan bagi 

                                                             
10

Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: 

PT Remaja Rosda karya,1997),h. 203  
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peserta didik semua gerak gerik guru akan ditiru oleh peserta didik. guru 

merupakan tombak keberhasilan Indonesia beberapa tahun kedepan.  

Akhir-akhir ini guru menjadi sorotan publik, banyaknya berita beredar 

mengenai pencabulan sampai tindak kekerasan yang dilakukan guru kepada para 

muridnya masih saja terus bermunculan. Berita distasiun televisi kasus guru yang 

marah di tegur muridnya saat merokok di salah satu sekolah menengah pertama 

Jogjakarta mengakibatkan murid dan guru beradu hantam.
11

Kasus selanjutnya 

dimedia elektronik pada tanggal 23 juli 2019 kasus 2 siswa SD di surabaya 

trauma dan enggan sekolah setelah dicubit guru.
12

 kasus selanjutnya tanggal 24 

juni 2019 asusila tiga guru dengan ketiga siswinya di SMP Serang. Tak lama 

kemudian muncul berita ke tiga 27 juli 2019 guru mencabuli murid Madrasah, 

kemudian 2 juli 2019 guru menganiaya murid nya kejadian di Medan sumatra 

utara yang melibatkan guru terpaksa dikeluarkan.
13

 Masih banyak problematika 

guru hari ini yang menjadi PR kita bersama. guru yang masih memakai levis, 

jelana jin’s pakaian yang membentuk lekukan tubuh semua itu masih terlihat jelas 

didepan kita. Sehingga prilaku tersebut mudah untuk ditiru oleh peserta didik dan 

lingkungan.  

Oleh sebab itu citra guru sebagai “Qudwah” sedikit demi sedikit terkikis, 

guru tidak lagi disegani, dihormati, ditaati, dipatuhi karena teladan yang selama 

ini dicontohkan tidak sesuai dengan yang diajarakan. Bagaimana kita ingin 

mencapai dari pada tujuan pendidikan Islam. Mencetak generasi berakhlakul 

karimah, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi insan yang kamil. Jika 
                                                             

11 https://Liputan6.com (25 Maret 2019) 
12 https://Liputan6.com (diakses juli 2019) 
13 https://Detik.com (diakses tanggal 28 Juli 2019) 
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etika guru masih jauh dari nilai nilai Islam. Maka dari itu, guru harus lebih 

banyak lagi belajar etika pergaulan dan batasan-batasan bergaul dalam dunia 

pendidikan. Imam Malik berkata, 

ملََّعَ� دَّ ُبوا ُثمَّ َتَت  

  “Pelajarilah adab kemudian pelajarilah ilmu”.14 

Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagiamana Yusuf bin 

Husain berkata, 

اِب                       َمْللِعاْ  ُمفَھ َت ِبَد َأل  

 “Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu”. 

Ibnu Mubarok berkata,” 

 َطَلْبُت                   ِثْیَن َسَنًة  َثَال َب َداْلَا      

       َو َطَلْبُت  اْلِعْلَم ِعْشِرْیَك َسَنًة              

  “Kami Mempelajari Adab itu selama 30tahun,  

  Sedangkan Mempelajari ilmu selama 20tahun”.15 

Ulama-ulama terdahulu sangat memperhatikan sekali masalah Adab, etika. 

Termaksud  ulama Indonesia yang namanya termahsyur yang tidak asing bagi 

kita. Tokoh cendikiawan muslim yang kiprahnya tidak diragukan lagi dalam dunia 

pendidikan, yakni KH.Ahmad Dahlan dan KH.Hasyim Asy’ari. dua ulama besar 

yang sama-sama berkipah dalam dunia pendidikan, dan sudah banyak melahirkan 

ulama-ulama penerus dan penegak dienul Islam. KH.Ahmad Dahlan dan 

KH.Hasyim Asy’ari bukan hanya sebagai pendidik tetapi juga Pendiri dua ormas 

Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul ‘Ulama (NU) yang sangat berjasa 

                                                             
14 Syaikh Sholeh bin’Abdillah bin Hamad, Ta’zhimul ‘ilmi, cet. Ke-11 tahun 1422 H jilid 

ke 10 
15 Ibid. 
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dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan sampai hari ini masih exsis 

dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia. Sekilas kedua tokoh ini memiliki 

sudut pandang yang berbeda menjadikan penulis termotivasi ingin meneliti lebih 

dalam bagaimana kedua tokoh tersebut menunjukan dan menyampaikan 

pandangan nya mengenai etika seorang guru. Sehingga penulis ingin mengkaji 

pemikiran ke dua tokoh dalam berbentuk Tesis dengan judul  

“Etika Guru Dalam Pendidikan Islam menurut KH Ahmad Dahlan dan KH. 

Hasyim ‘Asy’ari”. 

B. Fokus dan Sub Fokus 

a. Fokus 

Fokus dalam tesis ini adalah “Etika guru dalam pendidikan Islam 

menurut KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari” 

b. Sub Fokus 

Adapun sub fokus dalam tesis ini adalah: 

1. Etika guru terhadap profesi 

2. Etika guru terhadap peserta didik 

3. Etika guru terhadap guru 

C. Rumusan Masalah  

Rumusan Masalah adalah merupakan “Formulasi dari problem yang di susun atas 

dasar hasil Literatur atau prasurvey yang dilakukan sebelum mengadakan 

penelitian sesungguhnya dilapangan/perpustakaan”.
16

 Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Prasetya Irawan bahwa “Masalah adalah Kebenaran yang akan 

                                                             
16Basri.MS, Metodologi Penelitian Sejarah, (Jakarta : Restu Agung, ),h. 109  
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dicari, dijelaskan dan diteliti oleh seseorang peneliti melalui penelitiannya. 

Dalam hal ini kebenaran yang diteliti adalah kebenaran Ilmiah”.
17

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai betikut : 

1. Bagaimana etika guru terhadap profesi menurut K.H Ahmad Dahlan? 

2. Bagaimana etika guru terhadap profesi menurut KH Hasyim Asy’ari? 

3. Bagaimana etika guru terhadap peserta didik menurut K.H Ahmad 

Dahlan?  

4. Bagaimana etika guru terhadap peserta didik menurut KH Hasyim 

Asy’ari? 

5. Bagaimana etika guru terhadap guru menurut K.H Ahmad Dahlan?  

6. Bagaimana etika guru terhadap guru menurut KH Hasyim Asy’ari? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah tertulis diatas, maka tujuan 

penelitian yang diharapkan adalah: 

1. Mengetahui etika guru terhadap profesi menurut KH. Ahmad Dahlan 

dan KH Hasyim Asy’ari. 

2. Mengetahui etika guru terhadap peserta didik menurut KH. Ahmad 

Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari. 

3. Mengetahui etika guru terhadap guru menurut KH. Ahmad Dahlan dan 

KH Hasyim Asy’ari. 

 

                                                             
17Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta : STIA-LAN Press, 1999)                        

h. 27  
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E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi perkembangan ilmu 

pendidikan pada umumnya dan ilmu pendidikan Islam pada 

khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai data untuk 

kegiatan penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi paraguru 

maupun calon guru, bahwa dalam menjadi guru diperlukan suatu 

keahlian, keahlian yang tidak hanya dalam pengetahuan dan juga 

keterampilan namun juga tentang etika menjadi seorang guru. 

F.   Metode Penelitian 

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya 

metode penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah 

data yang dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan 

mendapatkan data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode 

metode penelitian sebagai berikut : 

1) Jenis Penelitian  

Dilihat dari tempatnya, penelitian ini termaksud kedalam penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu studi yang memfokuskan 
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pembahasan pada literature-literature baik berupa buku, jurnal, maupun 

terbitan lainnya.
18

 

Menurut Kartini, penelitian Library Research atau penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan 

bersumber pada informasi dan data-data yang tersedia pada ruang 

perpustakaan.
19

  

Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan mengatakan bahwa, 

“penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan Literarure baik berupa buku, catatan, naskah, maupun 

laporan hasil penelitian terdahulu.
20

 

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan penelitian 

kepustakaan adalah penelitian yang menjadi sumber utamanya adalah 

literature-literature kepustakaan yang mendukung terhadap penelitian 

yang dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

gambaran secara umum. 

2) Sumber Data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data diperoleh, sumber data terbagi menjadi dua. Sumber data Primer dan 

sumber data sekunder.  

Sumber data primer, menurut Mestika Zed sumber primer adalah semua 

bahan-bahan informasi dari tangan pertama atau dari orang sumber yang 

                                                             
18 Basri. Ms, Metodologi Penelitian Sejarah, (Restu Agung : Jakarta), h.109 
19 Kartini, Pengantar Metodologi Reserch, (Bandung : Alumni 1980), h.28 
20 Muhammad Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 

(Jakarta: Galia Indonesia 2002), h.11 
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terkait langsung dengan gejala atau peristiwa tertentu. Sedangkan menurut 

Taliziduhu Nidraha data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan 

objek research, yang mendukung 

Data primer yang digunakan dalam Tesis ini adalah  

1. Kitab Adabul Alim wal Muta’alim karya KH. Hasyim Asy’ari  

2. KH. Ahmad Dahlan penulis menggunakan dua dokumen yang 

dibuat semasa kepemimpinan KH.Ahmad Dahlan dan satu buku 

yang ditulis oleh murid KH. Ahmad Dahlan. Ketiga sumber itu 

adalah sebagai berikut:  

a.   Kesatuan Hidup Manusia yang dipublikasikan pertama kali  

tahun1923 yang terlampir di buku Pemikiran K.H. Ahmad 

Dahlan dan Muhammadiyah oleh Abdul Munir Mulkhan 

b)    Prasaran Muhammadiyah dalam Konggres Islam 1 Cirebon        

       tahun 1921 dengan judul “Peringatan bagi Sekalian Muslimin     

       (Muhammadiyyin)” yang terlampir di buku Pemikiran K.H.  

       Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah oleh Abdul Munir  

        Mulkhan 

c)     Buku Falsafah Ajaran KH. Ahmad Dahlan yang dikarang oleh 

       salah satu murid KH. Ahmad Dahlan yaitu K. R. H. Hadjid. 
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Sumber data sekunder yaitu, data 1) yang mendukung proyek penelitian, 2) yang 

mendukung data primer, 3) yang melengkapi data primer. Data sekunder yang  

digunakan dalam penyusunan tesis ini sebagai berikut: 

a. Warisan Intelektual K.H Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah oleh 

Abdul Munir Mulkhan 

b. Kh Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangannya Oleh Junus Salam 

c. KHA. Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya Oleh YusronAsrofie 

d. Wawancara Imajiner dengan KHA Dahlan (kadi satu abad Muhammadiyah) 

Oleh Achlaq Shiddiq Abidin 

e. Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah oleh AbdulMunir 

Mulkhan 

f. Matahari Pembaharuan: Rekam Jejak KH. Ahmad Dahlan olehHM 

Nasruddin Anshoriy Ch 

g. Hadratussyaikh Hasyim Asy�ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan 

oleh Zuhairi Misrawi 

h. Fajar Kebangunan Ulama Biografi KH. Hasyim Asy�ari oleh Lathiful 

Khuluq 

i. Dahlan Asy�ari: Kisah Perjalanan Wisata Hati oleh Susatyo Budi Wibowo 

j. Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer oleh 

Abdul Kholiq, dkk. 

k. Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan Dalam Hikmah Muhammadiyah oleh 

Abdul Munir Mulkhan 
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3) Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode studi pustaka(Library Research) yakni teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, melainkan 

beberapa buku, dapat berupa buku-buku, majalah-majalah, pamflet dan 

bahan dokumenter lainnya.
21

 Pendapat lain mengatakaan bahwa studi 

kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti.
22

 

4) Metode Analisis Data  

Sebelum Masuk pada analisis data, terlebih dahulu penulis 

memproses data-data yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis 

menganalisis dan menginterpretasikannya.  

Menurut Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, analisis data adalah 

“Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca 

dan diinterprestasikan.
23

 Dalam analisis data ini, penulis menggunakan 

metode analisis deskriptif yang artinya mencatat dan menerangkan data 

tentang objek yang dipalajari sebagaimana adanya pada saat itu, 

berdasarkan konsep-konsep yang jelas bahasa istilah dan pengertiannya.
24

 

Atau istilah lainnya penggambaran data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pola fikir induktif yang merupakan penalaran yang 

                                                             
21 S. Nasution, Metode Research (Penlitian Ilmiah), (Jakarta :Bumi Aksara 1996), h.145 
22 Masri, Op.Cit 
23 Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, (Yogjakarta : UGM 

1996),h 263 
24 Ibid 
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berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum.
25

 

Dalam Menganalisis data digunakan Analisis Isi atau Content 

Analysis. Yang di maksud dengan analisis isi adalah penelitian suatu 

masalah atau karangan untuk mengetahui latar belakang dan 

persoalannya.
26

 Dalam buku Kalus Kripper Draft Content Analysis adalah 

teknik penelitian untuk inferensi (kesimpulan) dari data yang telah diolah 

atau dianalisis sebagai jawaban terhadap masalah yang telah dikemukaan. 

Inferensi dapat ditiru dan shahih serta dengan memperhatikan 

konteksnya.
27

 

Metode Analisis Komparatif, menurut Aswarni Sujdud 

sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto penelitian komparasi 

akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 

tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-

ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ideatau prosedur 

kerja.
28

 Metode ini penulis gunakan untuk mengetahuiperbandingan 

pemikiran antara KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy�ari 

mengenai etika guru dalam pendidikan islam, tentang persamaan dan 

perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tentang etika guru, agar didapatkan 

satu kesimpulan pemikiran yang saling melengkapi. 

                                                             
25 Sutrisno Hadi, Metodolodi Research 1,(Yogjakarta : Andi Offset), h. 2 
26 Klaus Kripper Draft, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologis, (Jakarta PT Raja 

Grafindo Persada) h.5 
27 ibid 
28 Suharsimi Arikunto,(Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek), (Jakarta: PT. 

Adi Masatya 2006), h 14 
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Dari kedua metode analisis data diatas langkah-langkah yang 

penulis lakukan adalah: Pertama, memaparkan data-data yang telah 

diperoleh sesuai dengan tema penelitian. Kedua, membaca, mempelajari 

dan melakukan analisa terhadap data yang telah dipaparkan sesuai dengan 

teori yang digunakan. Ketiga, karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengkomparasikan maka setelah mendapatkan hasil analis data, penulis 

mencari perbedaan dan persamaan dari pandangan kedua tokoh tentang 

  etika guru dalam pendidikan Islam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. ETIKA  

1. Pengertian Etika 

Kata etika secara estimologi berasal dari bahasa yunani “Ethos” 

yang berarti adat kebiasaan.
29

 Istilah  lain yang identik dengan etika adalah 

susila (sunsekerta) yang lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, 

aturan hidup yang lebih baik.
30

 Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang  asas-asas akhlak.
31

 Dari 

pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika berhubungan erat dengan 

tingkah laku atau adab seseorang. 

Adapun pengertian etika dari segi istilah telah dikemukaan oleh 

para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut 

pandang masing-masing. Menurut Ahmad Amin dikutip oleh Abudin nata 

etika adalah ilmu yang menjelaskan baik buruknya prilaku yang dilakukan 

manusia. Serta menerangkan tujuan yang harus dituju oleh manusia 

didalam perbuatan mereka.
32

  

Selanjutnya Soegarda Poerbakawatja dikutip pula oleh Abudin nata 

mengartikan etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik-buruk, 

serta berusaha mempelajari nilai-nilai pengetahuan tentang baik-buruk itu 

                                                             
29 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Asara, 2011), Cet ke-4, h.29 
30 Achmad Charris Zubair.Kuliah Etika,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1995),h.13 
31 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai 

Pustaka),h.278 
32 Zainuddin Ali, Op.Cit., h.90 
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sendiri.
33

  Senada dengan yang disampaian oleh Ki Hajar Dewantara  

menurutnya etika adalah ilmu yang mempelajari  soal kebaikan (dan 

keburukan) didalam hidup manusia semuanya. 

Sedangkan menurut Zainudin Ali etika adalah tingkah laku yang 

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan 

syara.
34

 Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan etika 

adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentuan 

perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk.  

2. Fungsi Etika 

Etika sebagai suatu ilmu dari cabang filsafat, sifat praktis, 

normative, dan fungsional, sehingga dengan demikian etika merupakan 

suatu ilmu yang langsung berguna dalam pergaulan sehari-hari. Etika juga 

dapat menjadi asa dan menjiwai norma-norma dalam kehidupan, 

disamping sekaligus memberikan penilaian terhadap corak perbuatan 

seseorang sebagai manusia.  

Menurut Frenz Magnis-suseno yang dikutp oleh Ramayulis dalam 

bukunya menjelaskan etika berfungsi untuk membantu manusia mencari 

orientasi secara kritis dalam kehidupan dengan moralitas yang 

membingungkan, etika adalah pemikiran yang sistematis yang dihasilkan 

secara langsung bukan kebaikan, Melainkan suatu pemikiran yang lebih 

kritis. Pemikiran tentang hidup bermasyarakat yang semakin pluralis 

                                                             
33 Ibid. 
34 Zainudin Ali, Op.Cit.  
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menuju transformasi masyarakat yang modern. Proses perbuatan sosial 

tesebut berpotensi pada moral.
35

  

Menurut Darji Darmohirharjo yang dikutip oleh Supardi, 

menyatakan bahwa etika itu memberi petunjuk untuk  beberapan jenis 

pertanyaan, yang senantiasa diajukan Pertama, apa yang harus kita lakukan 

dalam situasi kongkret yang tengah dihadapinya? Kedua, bagaimana kita 

akan mengatur pola konsistensi kita dengan orang  lain?.
36

 Dari sini 

terlihat bahwa etika adalah pemikiran yang sistematis tentang moralitas, 

dan yang dihasilkannya bukan langsung suatu kebaikan, melainkan suatu 

pengertian yang lebih mendasar dan perlu pemikiran yang matang dalam 

melakukan suatu perbuatan. 

B. GURU 

1. Pengertian Guru 

Guru dalam bahasa yunani adalah “pedagoog” (pendidik atau ahli 

didik) adalah seseorang yang dipercaya untuk membimbing anak dalam 

pertumbuhannya agar dapat tegak berdiri sendiri. Dalam paradigma jawa 

guru diidentikan dengan “gu dan ru” yang berarti digugu dan ditiru.
37

 

Menurut Haidar  Putra guru adalah  orang yang memberikan ilmu 

kepada peserta didik serta membimbing dan mengarahkan tingkah laku 

dan perbuatan mereka kearah yang lebih baik. Guru melaksanakan 

                                                             
35  Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2015), Cet.ke-12.h.98 
36 Ibid 
37 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Menghadapi Abad 21, (Jakarta : Pustaka Al 

Husna), h. 86 
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tugasnya di pendidikan formal dan non formal.
38

 Sedangkan menurut 

Marimba yang dikutip oleh  Ramayulis  dalam bukunya Ilmu Pendidikan 

Islam  mengatakan guru adalah orang yang  diberitanggungjawab memikul 

amanah dalam pendidikan. Dan menjadikan peserta didik manusia yang 

dewasa.
39

 

Namun dalam paradigma baru, menurut Hasan Langgulung, guru 

bukan hanya bertugas mendidik peserta didik tetapi juga sebagai motivator 

sekaligus fasilitator dalam proses belajar mengajar. Mengaktualisasikan 

sifat-sifat Ilahiyah kepada peserta didik.
40

 Senada dengan apa yang 

disampaikan oleh Zakiah Daradjat dikutip oleh Ramayulis berpendapat 

bahwa guru bukan hanya memenuhi kebutuhan pengetahuan peserta didik 

tetapai juga merubah sikap dan tingkahlaku peserta didik.
41

 Sama  halnya 

dengan yang dikemukaan oleh samsul nizar dalam bukunya pendidikan 

dalam  perspektif Islam  mengemukaan guru adalah orang yang 

bertanggungjawab terhadap perkembangan potensi peserta didik, baik 

potensi afektif, kognitif, maupun psikomtorik sesuai dengan nilai-nilai 

Ajaran islam.
42

 

Dari banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang dituntut untuk mendidik, 

mengajar serta mengarahkan peserta didik kearah yang lebih baik. 

                                                             
38 Haidar Putra Daulany, Pendidikan Islam dalam Perspektif  Filsafat, (Jakarta : Kencana 

,2014), h.103  
39 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2015), Cet.ke-12.h.104 
40 Hasan Langgulung, Op.Cit.87 
41 Ramayulis, Op.Cit 
42 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Ciputat Pers, 2002), h. 41 
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Karakter pendidikan bukan hanya mentransformasi ilmu dan keterampilan 

namun jauh dari pada itu bagaimana membina pada pembentukan sikap 

dan prilaku. Sehingga melahirkan peserta didik yang mampu menerapkan 

nilai-nilai Ilahiyah dalam kehidupan sehari-hari 

2. Syarat-syarat Guru 

Oemar Hamalik mengatakan bahwa pekerjaan guru adalah 

pekerjaan professional maka untuk menjadi seorang guru harus pula 

memenuhi persyaratan yang berat. Beberapa diantaranya ialah: 

1) Harus memiliki bakat bakat sebagai guru,  

2) Harus memiliki keahlian sebagai guru,  

3) Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi,  

4) Memiliki mental yang sehat,  

5) Berbadan sehat, 

6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas,  

7) Guru adalah manusia berjiwa pancasila, dan  

8) Guru adalah seorang warga Negara yang baik.
43

 

Menurut Muhaimin dan Abdul pendidik dalam Islam harus 

memiliki tiga kompetensi dasar, yaitu sebagai berikut: 

1) Kompetensi professional religious; kemampuan dasar menyangkut 

kepribadian agamis, artinya pada dirinya melekat nilai-nilai yang 

hendak ditransinternalisasikan kepada peserta didiknya. Misalnya 

nilai kejujuran, keadilan, kebersihan dan sebagainya. Nilai tersebut 

harus dimiliki oleh seorang pendidik untuk memudahkan 

mentransinternalisasikan (pemindahan dan penghayatan nilai-nilai) 

terhadap anak didik. 

2) Kompetensi sosial religious; kemampuan menyangkut kepedulian 

terhadap masalah sosial selaras dengan ajaran islam, seperti tolong-

menolong, gotong-royong dan sebagainya. 

3) Kompetensi profesional religious; kemampuan dasar menyangkut 

kemampuan untuk menjalankan tugas secara profesional, dalam 

arti mampu membuat keputusan keahlian atas beragamnya kasus 

                                                             
43 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008) h.118 
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serta mampu mempertanggung jawabkan berdasarkan teori dan 

wawasan keahliannya dalam perspektif Islam.
44

 

Haidar Putra Daulay mengemukan beberapa syarat guru 

sebagai berikut. 

1) Beriman dan bertakwa terhadap Allah SWT. Ini adalah syarat 

utama dan pertama, jika tidak beriman dan bertakwa kepada Allah 

tidak disebut sebagai seorang pendidik dalam Islam. 

2) Berilmu tentang apa yang diajarkannya. Ini lebih ditujukan kepada 

jabatan guru sebagai tenaga profesi, dimana seseorang mestilah 

memiliki ilmu pengetahuan tentang apa yang diajarkannya. 

3) Berakhlakul karimah. 

4) Sehat jasmani dan rohani (fisik dan psikis) 

5) Komitmen yang tinggi melaksanakan tugas. Ini adaah bidang 

melaksanakan amanah. Amanah adalah melaksanakan dengan baik 

apa yang dipercayakan kepadanya. Jika kepadanya dipercayakan 

untuk menjadi pendidik, maka dia harus konsekuen dan konsisten 

akan itu. 

6) Memberikan teladan yang baik (uswatun hasanah). Pendidik dalam 

Islam mestilah mencontoh Nabi, salah satunya ialah menjadi 

panutan dan  teladan.
45

 

Kemudian Ngalim purwanto mengatakan bahwa  syarat-syarat guru 

harus disertai sikap dan sifat guru yang mencerminkan adil, percaya dan 

suka kepada murid-muridnya, sabar dan rela berkorban, memiliki 

kewibawaan terhadap anak-anak, penggembira, bersikap baik terhadap 

guru guru lainnya, bersikap baik terhadap masyarakat, benar-benar 

menguasai mata pelajarannya, suka kepada mata pelajaran yang 

diberikannya, dan berpengetahuan luas.
46

 

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat diambil kesimpulan  

bahwa menjadi seorang guru tidak hanya cukup menguasai Materi atau 
                                                             

44 Ibid 
45 Haidar Putra Daulay, Op.Cit., h.105 
46 Ngalim Purwanto. IlmuPendidikan Teoritis dan Praktis. (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya) 2011 hlm. 143 
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Pengetahuan tentang Pelajaran saja, namun juga dapat memberikan contoh 

teladan agar pendidikan ini tidak melahirkan keledai yang di jelaskan 

dalam Al-Qur’anul Karim dalam Q.S Al Jumuah ayat 5    

                           

                       

       

Artinya : Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa 

Taurat, kemudian me-reka tidak membawanya (tidak me-

ngamalkannya) adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab 

yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan 

ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang zalim (Q.S Al Jumuah ayat 5) 

 

Ayat tersebut adalah perumpamaan Para Ahli Ilmu yang memiliki 

ilmu tetapi tidak mengamalkannya dia adalah seperti keledai, dalam 

bangsa arab keledai adalah lambang kebodohan hal ini disebabkan ilmu 

yang dimiliki tidak menjadikan baik akhlak mereka. Nauzubillah. 

3. Peran Guru 

Ramayulis mengatakan bahwa Guru dalam proses pembelajaran 

memiliki peranan yang penting, peran guru belum dapat digantikan oleh 

teknologi seperti radio, televisi, internet maupun teknologi yang paling 

modern sekalipun. Banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, nilai, 

perasaan, motivasi, kebiasaan dan keteladanan yang diharapkan. Hasil 



24 
 

 
  

proses pembelajaran tidak dapat dicapai kecuali dengan perantara seorang 

guru.  

Demikianlah gambaran betapa pentingnya peran guru dan betapa 

beratnya tugas dan tanggungjawab guru, terutama tanggungjawab moral 

untuk digugu dan ditiru. Di sekolah seorang guru menjadi ukuran atau 

pedoman bagi murid-muridnya, dimasyarakat guru dipandang sebagai suri 

tauladan bagi setiap warga masyarakat.
47

 

Menurut E. Mulyasa bahwa peran dan fungsi guru secara umum 

adalah: 

1) Sebagai pendidik dan pengajar; bahwa setiap guru harus memiliki 

kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik bersikap 

realitas, jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, 

terutama inovasi pendidikan. 

2) Sebagai anggota masyarakat; bahwa setiap guru harus pandai 

bergaul dengan masyarakat sebagai pemimpin; bahwa setiap guru 

adalah pemimpin, yang harus memiliki kepribadian, menguasai 

ilmu kepemimpinan, prinsip hubungan antar manusia, teknik 

berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek organisasi 

sekolah. 

3) Sebagai administrator; bahwa setiap guru akan dihadapkan  pada 

berbagai tugas administrasi yang harus dikerjakan di sekolah, 

sehingga harus memiliki pribadi jujur, teliti, rajin, serta 

memahami strategi dan manajemen pendidikan. 

4) Sebagai pengelola pembelajaran; bahwa setiap guru harus mampu 

dan menguasai berbagai metode pembelajaran dan memahami 

situasi belajar-mengajar di dalam maupun di luar kelas.
48

 

 

Senada dengan pendapat dari Daoed Yoesoef sebagaimana yang 

dikutip oleh Mahmud menyatakan bahwa seorang guru mempunyai 

                                                             
47 Ramayulis, Op.Cit 
48 E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,(Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), h. 19 
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tiga tugas pokok, yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan 

tugas kemasyarakatan (sivic mission)
49

 

3. Etika Profesi Guru 

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian adalah sebagai pedoman sikap tingkah laku dan 

perbuatan didalam dan diluar kedinasan bagi guru. Menurut Basuni 

ketua umum PGRI tahun 1973 dikutip oleh Ramayulis bahwa etika 

guru adalah norma-norma yang harus di indahkan guru dalam 

melaksanakan pengabdiaan nya ditengah masyarakat. Norma- norma 

tersebut tertuang dalam Kode Etik Guru Indonesia yakni terbagi 

menjadi dua macam yaitu : (1) Kode Etik Guru Indonesia, dan (2) 

Kode Etik Jabatan Guru.
50

 

a. Kode Etik Guru Indonesia 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyadari bahwa 

pendidikan adalah merupakan suatu bidang pengabdian terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah Air serta kemanusiaan 

pada umumnya dan Guru Indonesia berjiwa pancasila serta 

melaksanakan UUD 1945 merasa turut bertanggungjawab atas 

terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka 

guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai 

guru dengan mempedomani dasar-dasar sebagai berikut : 
51

 

 

                                                             
49 Mahmud, Sosiologi Pendidikan. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 111 - 112 
50 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2015), Cet.ke-12.h.114 
51 Ibid.,h.115 
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b. Kode Etik Jabatan Guru terhadap Profesionalitas  

a) Guru sebagai manusia Pancasilais menjunjung tinggi serta 

mewujudkan   nilai-nilai Pancasila. 

b) Guru bersama-sama meningkatkan mutu organisasi guru 

profesional sebagai sarana pengabdian. 

c) Guru berkewajiban terus mengembangkan ilmu penetahuan 

yang dimilikinya  serta meningkatkan profesionalitasnya. 

d) Guru berkewajiban meningkatkan kesehatan jasmani dan 

rohani sehingga terwujud pribadi yang baik. 

e) Guru didalam berpakaian dan berhias hendaknya 

memperhatikan norma-norma estetika dan sopan santun. 

f) Guru hendaknya bersikap terbuka dan demokratis serta 

dapat menempatkan dirinya dengan hirarki kepegawaian. 

g) Guru Hendaknya mengadakan hubungan yang baik dengan 

instansi lain 

h) Guru Hendaknya mengadakan hubungan yang baik dengan 

instansi lain 

c.  Kode Etik Jabatan Guru Terhadap Anak-didiknya 

a) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk bertakwa 

kepada Allah SWT dan membentuk manusia Indonesia 

yang berjiwa pancasila. 

b) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran dalam 

profesionalitas nya mengajar. 

c) Guru berusaha memperleh Informasi tentang peserta didik 

sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan 

d) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya untuk 

menunjang berhasilnya proses pemebelajaran. 

e) Guru hendaknya bertekad untuk menjadi suri teladan bagi 

peserta  didik. 

f) Guru hendaknya bertekad mencintai anak-didiknya dan 

jabatannya 
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g) Setiap guru dalam pergulan dengan peserta didik tidak 

dibenarkan mengkaitkan persoalan politik dan ideologi 

yang dianutnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

d. Kode Etik Jabatan Guru Terhadap Teman sejawat 

a) Guru hendaknya selalu membangun keharmonisan terhadap 

rekan sejawat maupun atasannya sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan yang 

menjadi tanggungjawab bersama.  

b) Setipa guru berkewajiban selalu memelihara semmangat 

Korps dan meningkatkan rasa kekeluargaan dengan sesama 

guru. 

c) Setiap guru hendaknya bersikap toleran dalam 

menyelesaikan setiap persoalan yang timbul diselesaikan 

dengan musyawarah dan mufakat demi kepentingan 

bersama. 

d) Guru berkewajiban berpartisipasi secara aktif dalam 

melaksanakan program-program sekolah.  

e) Guru bekerjasama hendaknya mengadakan hubungan yang 

baik dengan instansi lain 

 

D. Etika Guru dalam Islam 

1. Etika Dalam Islam 

Secara etimologis, menurut Endang Syaifuddin Anshari, etika 

berarti perbuatan, dan ada sangkut pautnya dengan kata-kata Khuliq ( 

pencipta) dan Makhluq (yang diciptakan). Akan tetapi, ditemukan juga 

pengertian etika dalam islam berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab 

“Akhlaq”. Kata Mufradnya adalah khulqu, yang berarti : sajiyyah: 
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perangai, mur’iiah : budi, thab’in : tabiat, dan ‘adab: adab (kesopanan).
52

 

Senada dengan yang yang disampaikan oleh Rachmat Djatnika dikutip 

oleh abudin nata Etika dalam Islam dikenal dengan akhlak. Akhlak 

berasal dari bahasa Arab اخال ق bentuk jamak dari mufradnya khuluk.
53

 

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). 

Meskipun sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan 

moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih 

cenderung pada pengertian “nilai baik dan huruk dari setiap perbuatan 

manusia, etika mempelajari tentang baik dan buruk”. Jadi, bisa dikatakan, 

etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk   

(ethics atau ‘ilm al-akhlaq) dan moral (akklaq) adalah praktiknya. Sering 

pula yang dimaksud dengan etika adalah semua perbuatan yang lahir atas 

dorongan jiwa berupa perbuatan baik maupun buruk.
54

 

 Achmad C. Zubair dikutip oleh Ramayulis juga telah mengatakan 

bahwa istilah lain yang identik dengan etika yaitu susila, moral, akhlak. 

Telah dijelaskan di bagian awal bahwa susila berasal dari bahasa 

Sansekerta yang lebih menunjuk kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup 

(atau sila) yang lebih baik.
55

 

Abuddin Nata menyatakan dilihat dari fungsi dan peranannya, 

dapat dikatakan etika, moral, susila dan akhlak sama, yaitu menentukan 

                                                             
52 Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam,(Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.20-21 

53 Abuddin Nata, Op.Cit.h.97 
54 Ibid, 
55 Ramayulis, Op.Cit. h. 105 
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hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk 

ditentukan baik-buruknya.
56

 Dari ungkapan tersebut jelas bahwa akhlak 

merupakan persamaan dari etika dan moral Sedangkan perbedaan antara 

etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang 

dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika 

penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral 

dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, 

maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan 

buruk itu adalah al-Qur’an dan al-hadist. 

2.   Dasar-dasar Etika dalam Islam 

Penilaian baik buruk berdasarkan pendapat para ahli terkait moral 

dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, 

maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan 

buruk itu adalah al-Qur’an dan al-hadist. Islam merupakan agama yang 

sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar 

pemikiran sebagai aktifitas yang bergerak dalam proses pembinaan 

kepribadian muslim seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.  

                          

             

 

                                                             
56 Abuddin Nata, Op.Cit. 
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Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak 

menyebut Allah.”(Q.S Al-Ahzab : 21) 

 

Rosulullah SAW adalah manusia Agung utusan yang dikirim Allah 

sebagai penyempurna dari nabi-nabi terdahulu. Beliau adalah juru didik 

professional sehingga nama nya pun terukir dalam Al-Quran. Akhlak 

beliau menjadi cerminan yang sangat patut untuk kita teladani.  

Abuddin nata mengatakan dalam bukunya yang berjudul Akhlak 

tasawuf  orang yang paling berat timbangan amal baiknya diakhirat 

adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Dan orang yang paling 

sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.
57

  

Al-Qur’an menjelaskan berbuat baik kepada siapa saja  

 

                  

“Dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik. 

 

                                

                            

      

 

                                                             
57 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta :Rajawali Press 2011). h.76 
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Artinya : “Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 

kepadanya Al Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata kepada 

manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan 

penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi 

orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al kitab dan 

disebabkan kamu tetap mempelajarinya.” 

 

  Al-Qur’an- dan Hadist dua sumber ini merupakan sentral segala 

sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, 

perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran 

Islam. Merupakan sumber atau tolak ukur dalam menentukan baik buruknya 

sifat manusia, bukan hanya mengatur etika guru dan murid, tetapi juga 

orangtua dengan anak, guru dengan orangtua, guru dengan masyarakat, guru 

dengan lingkungan. Al-Qur’an mengatur pola hidup manusia secara syumul 

(keseluruhan).   

      3.   Guru Dalam Islam  

Pendidik dalam pendidikan Islam adalah setiap orang dewasa yang 

karena kewajiban agamanya bertanggungjawab atas pendidikan dirinya 

dan orang lain.  Secara Estimologi didalam Al-Qur’an ditemukan beberapa 

kata yang menunjukkan kepada pengertian Pendidik atau guru.  

a) Muallim (Q.S 29: 42 dan Q.S 35 : 28)  

Muallim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu 

mengembangkan serta menjelaskna fungsinya dalam kehidupan 

b) Murrobbi (Q.S 17 : 24) 

Murobbi, adalah pendidik yang mampu membina, membimbing, 

mengelola, menyiapkan, mengatur dan mengembangkan potensi 

kreatif peserta didik 

 



32 
 

 
  

c) Mudarris ( Q.S 18: 17) 

Mudarris adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang dalogis dan dinamis mampu mengajar peserta 

didil dengan belajar mandiri. 

d) Mursyid ( Q.S 18: 17)  

Mursyid adalah pendidik yang menjadi sentral figur (uswatun 

hasanah) bagi pesera didiknya, memiliki wibawa yang tinggi dan 

mengamalkan ilmu secara konsisten, bertaqorrub kepada Allah, 

merasakan manisnya Iman dari Allah SWT. 

 

Pendidik dalam pendidikan Islam, menurut Pakar ilmuan 

menggunakan rumusan yang berbeda tentang pendidik, menurut Moh. 

Fadhil Djamil menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang 

mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat 

derajat kemanusiaannya. Sedangkan menurut Marimba pendidik adalah 

orang yang memikul tanggungjawab dalam mendidik manusia dewasa.
58

 

Guru dalam pendidikan Islam bertanggung jawab mendidik, membina 

manusia sampai pada derajat kemuliaan, kewajiban bukan hanya 

ditimpukan pada pejuang pendidikan saja namun setiap orang yang telah 

dewasa bertanggungjawab atas pendidikan dirinya sendiri kemudian 

bersifat sosial memiliki tanggungjawab terhadap pendidikan orang lain 

atau lingkungannya.  

4. Etika Guru  dalam Pendidikan Islam 

  Etika dalam Islam dikenal dengan Akhlak, Sedangkan perbedaan 

antara etika, moral, dan susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber 

                                                             
58 Ramayulis., Log.Cit. h.102 - 105 
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yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam 

etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada 

moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di 

masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk menentukan 

baik dan buruk itu adalah al-Qur’an dan al-hadist.
59

 

Menurut Para Ahli Muhammad Nawawi al-Jawai al-Batani. Secara 

sederhana dapat dikatakan seorang guru setidaknya memiliki sikap dan 

prilaku sebagai berikut : 

a) Memiliki sikap yang tabah dan terbuka dalam menghadapi 

berbagai problem yang datang dari peserta didik. 

b) Bersikap penyantun dan penyayang. 

c) Selalu menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam 

bertindak. 

d) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap 

sesama. 

e) Bersikap rendah hati ketika menyatu dan bergaul dengan 

masyarakat. 

f) Menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat. 

g) Bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta didik. 

h) Meghindari sikap marah dalam menghadapi persoalaan peserta 

didik. 

i) Sabar dalam menghadapi kekurangan dan kelemahan peserta 

didik. 

j) Menghindari sikap yang dapat menaklukan peserta didik. 

k) Berusaha merespon dengan sikap terbuka tehadap pertanyaan-

pertanyaan yang tidak bermutu dari peserta didik. 

l) Selalu menerima kebenaran yang datangnya dari peserta didik 

                                                             
59 Zainuddin Ali, Log.Cit 
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m) Menjadikan kebenaran yang datang dari peserta didik untuk 

dijadikan acuan dan pedoman dalam proses pendidikan. 

n) Mencegah dan mengontrol peserta didik dalam mempelajari 

ilmu yang tidak bermanfaat dan membahayakan. 

o) Selalu menanamkan sikap ikhlas dalam menyampaikan 

informasi kepada pesera didik dan berusaha terus 

meningkatkan kemampuan peserta didik sampai pada tingkat 

taqarrub kepada Allah. 

p) Berusaha mengaktualisasikan ilmu yang diajarkan kepada 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
60

 

Al-Ghazali memiliki pandangan mengenai guru dan etika seorang 

guru. Al-Ghazali berpandangan “idealistik” terhadap profesi guru. 

Idealisasi guru, menurutnya adalah orang yang berilmu, beramal dan 

mengajar. Berangkat dari idealistik profesi guru tersebut, al-Ghazali 

menandaskan bahwa orang yang sibuk mengajar merupakan orang yang 

bergelut dengan sesuatu yang amat wigati (penting), sehingga ia perlu 

menjaga etika dan kode etik profesinya 
61

  

 Etika yang harus dipatuhi oleh guru (pendidik) menurut al-Ghazali 

dalam kitab Ihya Ulumuddin meliputi delapan hal diantaranya:
62

  

a) Seorang guru harus memperlihatkan kebaikan, simpati dan 

bahkan empati kepada para muridnya, serta memperlakukan 

mereka laksana anaknya sendiri. Al-Ghazali menuliskan bahwa 

Rasulullah Saw pernah bersabda: “Sesungguhnya posisiku 

terhadap kalian, laksana seorang ayah terhadap anak-anaknya.” 

                                                             
60 Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam (Malang : UIN Malang Press, 2008) h. 

89-90 
61 Muhammad Jawwad Ridla. Tanpa Tahun. Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan 

Islam (Perspektif Sosiologi-Filosofis). Terjemahan oleh Mahmud Arif. 
2002. Yogyakarta: Tiara Wacana 

62 Ibid 
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Sudah sepantasnya seorang guru dalam mengajarkan ilmunya 

mempunyai niat dan tujuan untuk melindungi para muridnya dari 

siksa api neraka.  

b)  Mengikuti teladan dan contoh dari akhlak Rasulullah,  

“Sungguh, telah ada pada (diri) Ra-sulullah itu suri teladan yang 

baik bagi-mu   (yaitu) bagi orang yang mengha-rap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengi-ngat 

Allah” 

  c) Seorang guru tidak diperkenankan menuntut imbalan atau upah 

bagi  aktivitas mengajarnya, selain mengharapkan kedekatan diri 

kepada Allah SWT semata. Sebab Allah SWT telah mengajarkan 

kepada manusia untuk berkata, sebagaimana dijelaskan dalam 

firman-Nya:  

“Dan (dia berkata): "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda 

kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah 

dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang 

yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan 

Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak 

Mengetahui". (QS.Huud:29 

 

d). Guru tidak boleh menyembunyikan nasihat atau ajaran untuk 

diberikan kepada murid-muridnya. Setelah selesai menyampaikan 

ilmu-ilmu lahiriah, ia harus mengajarkan ilmu batiniah kepada 

murid-muridnya. Seorang guru harus mengatakan, bahwa tujuan 

pendidikan adalah dekat kepada Allah SWT, bukan kekuasaan 

atau kekayaan. Dalam hal ini Muhammad bin Ibrahim 

mengatakan bahwa suatu keharusan pendidik untuk memelihara 

nasihat dan metode-metodenya. Sebab pendidik yang ikhlas itu 

menanam nasihat-nasihatnya di tengah-tengah para anak 

didiknya. Ia mengembalikan murid yang menyimpang dari 

tujuannya dengan kelemahlembutan dan menghelanya dengan tali 

hujjah menuju kebenaran. Jadi termasuk salah satu 
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tanggungjawab seorang guru adalah mencegah anak didik jatuh 

terjeremba ke akhlak tercela 

e). Guru berusaha mencegah murid-muridnya dari memiliki watak 

serta perilaku jahat dengan penuh kehati-hatian atau melalui cara 

yang halus seperti sindiran. Dengan simpati, bukan keras atau 

kasar. Karena, jika sikap semacam itu yang dikedepankan, maka 

sama artinya dengan guru tersebut melenyapkan rasa takut dan 

mendorong ketidakpatuhan pada diri murid-muridnya. 

f).  Seorang guru tidak boleh merendahkan ilmu lainnya di hadapan 

para muridnya. Al-Ghazali berkata sebagaimana yang dikutip 

oleh M. Jawwad Ridla Seorang guru yang ahli dalam suatu 

disiplin ilmu tertentu hendaknya tidak mencemooh disiplin ilmu 

lain, misalnya guru ilmu bahasa mencemooh disiplin ilmu fikih, 

guru ilmu fikih mencemooh disiplin ilmu hadis dan tafsir yang 

dinilainya hanya bersifat replikatif, tidak ada penalaran. Guru 

ilmu kalam mencemooh disiplin ilmu fikih yang dinilainya 

hanyab sebagai ilmu cabang dan hanya berisi seputar “darah ” 

perempuan, berbeda dengan ilmu kalam yang berbicara tentang 

sifat-sifat Tuhan. Tindakantindakan semacam ini merupakan 

akhlak tercela yang harus dijauhkan dari diri peserta didik.  

Selanjutnya Al-Ghazali mengatakan bahwa tindakan-tindakan 

semacam itu sungguh sangat tercela jika sampai dilakukan oleh 

seorang guru. Seharusnya, seorang guru dari satu disiplin ilmu 

tertentu harus turut mempersiapkan murid-muridnya untuk 

mampu mempelajari ilmu-ilmu lainnya.  

g).  Guru menyampaikan materi pengajarannya sesuai dengan tingkat 

pemahaman peserta didiknya tidak mengajarkan materi yang 

berada di luar jangkauan pemahaman peserta didiknya, karena 

dapat mengakibatkan keputus-asaan atau apatisme terhadap 

materi yang diajarkan. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi, “Kami 

para Nabi diperintahkan untuk menempatkan manusia sesuai 
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dengan proporsinya, dan mendakwahi mereka sesuai tingkat 

kecerdasannya”. Pelajaran yang disampaikan kepada para murid 

hendaknya disajikan dengan cara-cara yang mudah dimengerti. 

Sekaligus membubuhkan penjelasan yang dibutuhkan dalam 

konteks kekinian, atau contoh nyata yang terjadi di kehidupan 

sehari-hari. Semua itu demi tujuan mengembangkan pemahaman 

anak didik, agar lebih mudah diamalkan. Nabi juga bersabda: 

“Seseorang yang menyampaikan warta kepada suatu kaum yang 

diluar jangkauan pemahaman mereka, niscaya akan menimbulkan 

fitnah bagi sebagian yang lain.”  

h).  Terhadap peserta didik yang berkemampuan rendah, guru 

menyampaikan materi yang jelas, kongkrit dan sesuai dengan 

tingkat kemampuannya yang terbatas. Al-Ghazali sebagaimana 

yang dikutip oleh M. Jawwad Ridla menyatakan bahwa guru 

harus memberikan perlakuan yang berbeda terhadap subyek didik 

yang cerdas dan subyek didik yang berkemampun terbatas. Guru 

mengajarkan materi yang jelas dan sederhana, agar dapat 

dipahami oleh subyek didik yang berkemampun terbatas ini; 

jangan sampai guru menyampaikan kepadanya materi yang umit 

dan kompleks, sebab hal itu dapat menyurutkan minat dan 

animonya untuk belajar. Dalam hal ini guru harus memiliki sifat 

adil, adil terhadap semua anak didiknya. Hal ini disampaikan oleh 

Muhammad bin Ibrahim dalam bukunya. 

i).  Guru hendaknya mengamalkan ilmunya, dan jangan sampai 

ucapannya bertentangan dengan perbuatan, seperti yang 

tercantum dalam a-Al-Qur’an surat As-Saff  ayat, 2 dan 3 



38 
 

 
  

          

                        

                

Artinya “ Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu 

mengatakan  sesuatu yang tidak kamu kerjakan, (Itu) sangatlah 

dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak 

kamu kerjakan 

Menurut Ibnu Jamaah sesuai yang dikutip oleh Muhammad bin Ibrahim 

aspek ideal seorang guru adalah tidak menghilangkan aspek-aspek 

yang  lain yang dapat membantunya untuk melaksanakan kewajiban 

mengajar. Pokoknya proses mengajar tidak akan terlaksana apabila 

keahliannya belum sempurna. 

Dengan demikian , guru harus berusaha untuk meningkatkan 

keahliannya. Guur hendaknya tidak menyia-nyiakan  usianya untuk 

kegiatan yang tidak berhubungan dengan ilmu kecuali untuk hal yang 

penting.  Terhadap aspek aturan ideal realistis yang mengarah pada guru, 

Ibn jama’ah memberikan tambahan bahwa seorang guru bersama murid-

muridnya berusaha untuk sampai kepada hakikat. 

Ibn jama’ah membagi kepribadian guru menjadi dua belas macam yaitu:
63

 

1) memiliki sifat mudawwamah ’konsisten’ secara kontinyu bahwa dirinya 

ada dibawah pengawasan Allah, baik dalam keadaan sembunyi maupun 

dalam keadaan terang. Setiap gerak diamnya perkataan adalah  senantiasa 

didasari oleh perasaan adanya pengawasan yang ketat dari Allah. Ia juga 

                                                             
63 Ramayulis, Op.Cit. 100 
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mesti memiliki loyalitas atas pengetahuan dan pemahaman yang 

dianugerahkan kepadanya.  

2) Memelihara kelangsungan ilmu, yakni dengan membagi ilmu sebagai satu 

kemuliaan, baik secara konsep maupun  secara praktis metodologis. Imam 

zuhri dalam kaitan ini berpendapat bahwa perginya pengajar dari mereka 

merupakan suatu kerendhan ilmu. 

3) memiliki sifat zuhud dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak  

tergantung kepada aspek material.namun demikian jangan sampai kondisi 

ini membahayakan lagi bai dirinya. Artinya, secara manusiawi dan dalam 

batas-batas kewajaran itu sah-sah saja, bahwa kemudian ia menjadi 

seorang materialistis itu tidak dibenarkan. 

4) tidak menjadikan ilmunya sebagai katalisator bagi pencapaian maksud-

maksud duniawi, pangkat, jabatan, golongan, harta,popularitas dan 

sejenisnya. 

5) menjauhi aktivitas yang rendah dan hina, juga hal-hal yang makhurat, baik 

secara norma cultural maupun secara norma syari’ah. 

6) memelihara kelangsungan syiar islam sekaigus hukum syariatnya 

7) menjaga ibadah syariat baik secara llisan maupun perbuatan 

8) membiasakan diri dalam pergaulan dengan akhlak mulia. 

9) biasakan diri dengan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela. 

10)  senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pribadi. 

11)  Senantiasa mengambil manfaat atau hikmah dari mana saja  datangnya 

terhadap apa yang belum dia ketahui. 

12)  menyibukan diri dengan karya nyata, dengan menjaga kde etik keilmuan 

 

E. Telaah Pustaka 

 

Tesis Ita Harits Unnimah (UIN Sunan Ampel Surabaya 2018) yang 

berjudul konsep etika peserta didik dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim 

Asy’ari. Tesis diatas ini dilatar belakangi oleh kegelisahan para pemerhati 

pendidikan terhadap merosotnya etika peserta didik yang sangat berani melawan 
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guru. Sikap peserta didik yang berani melawan guru ini sudah banyak ditemukan 

bahkan berani melaporkan guru kepihak berwajib karena mendapat hukuman yang 

menertibkan peserta didik. Peserta didik seperti in sudah tidak memiliki etika 

terhadap guru. Sehingga Ita Harits tertarik untuk membahas kembali konsep etika 

peserta didik menurut KH Hasyim Asy’ari dalam kitab ‘alim wa Mutta’alim. 

Persamaan pada tesis ini adalah sama-sama meneliti KH Hasyim Asy’ari dengan 

kitab ‘Alim wa Muta’alim, perbedaan nya ada pada masalah yang diteliti jika ita 

harits meneliti etika peserta didik dalam pendidikan Islam sedangkan penulis 

meneliti Etika guru dalam pendidikan Islam kemudian dikomparasikan dengan 

etika guru menurut KH Ahmad Dahlan.  

Skripsi yang disusun Sri Lestari (IAIN Surakarta 2011) dengan judul Studi 

komparatif pemikiran Pendidikan Islam KH Ahmad Dahlan dan Muhammad 

Abduh. Skripsi tersebut berupaya memunculkan pemikiran dari tokoh pembaharu 

dibidang pendidikan Islam modern yang digagas oleh KH Ahmad Dahlan dan 

Muhammad Abduh.  Sri lestari menggungkapakan dalam skripsinya kondisi umat 

islam yang mengalamai kemunduran intelektual serta sikap hidup yang fatalistik  

yang dilatarbelakangi oleh masuknya pengaruh budaya barat. Penelitian yang 

akan penulis susun memang salah satunya mengkaji tokoh KH Ahmad Dahlan, 

namun bukan pemikiran tokoh mengenai pendidikan Islam melainkan lebih 

Spesifik terkait dengan etika guru menurut KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim 

Asy’ari. 
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F.  Kerangka Pikir  

 

Pada proses pendidikan baik formal maupun non formal, kehadiran guru 

merupakan hal yang sangat utama. Peranan guru belum bisa digantikan oleh 

apapun, hal ini dikarenakan dalam proses pengajaran kepada anak didik 

diperlukan unsur-unsur manusiawi seperti perasaan kasih sayang, perhatian, sifat 

teladan yang hanya mampu disalurkan melalui seorang guru.  

Guru memegang peranan yang sangat penting. Guru menjadi titik fokus 

sekaligus figur yang menjadi panutan anak didiknya. Oleh karena itulah dirasakan 

sangat perlu untuk membekali guru sejak dini guna mengantisipasi perilaku guru 

yang menyeleweng. Dikarenakan sifatnya akan menjadi contoh bagi para 

muridnya, selain memberikan ilmu pengetahuan guru pun harus bisa memberikan 

sikap yang baik terhadap muridnya.  

Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam ketika perilaku sebagian para 

penyandang profesi tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah 

disepakati bersama, sehingga dipandang terjadi kemerosotan etika pada  

penyandang profesi tersebut. Sebagai contohnya profesi guru, dengan banyaknya 

jumlah perilaku guru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan tidak 

memberikan teladan kepada peserta didiknya. 

 Dimata masyarakat guru adalah orang yang mempunyai perilaku yang 

baik dan dapat dijadikan contoh, sehingga jika ada guru berperilaku kurang baik 

atau melakukan kesalahan, masyarakat akan dengan cepat meresponnya, 

dibandingkan dengan anggota masyarakat lain yang melakukan kesalahan. 

Perilaku menyimpang yang dilakukan guru dewasa ini masih saja terus 
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bermunculan, tindak kekerasan, pencabulan kepada para muridnya sampai tindak 

korupsi. Hal tersebut sangat melanggar kode etik guru yang telah tertulis dalam 

peraturan perundang-undangan tentang guru. Selain melanggar kode etik guru 

yang ada, nampaknya guru telah lupa bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara diperlukan peraturan yang mengatur bagaimana manusia 

bergaul. Dengan adanya etika guru, guru dapat memilih dan memutuskan perilaku 

yang tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Sehingga akan terwujud 

pola hubungan antar guru, hubungan guru dengan murid juga hubungan guru 

dengan masyarakat luas yang baik. Etika untuk guru termuat dalam kode etik 

guru. Namun selain berpedoman pada kode etik guru, diharapkan guru juga 

meneladani tokoh-tokoh pendidikan terdahulu yang memiliki sumbangan besar 

bagi pendidikan di Indonesia. 
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BAB III 

BIOGRAFI TOKOH 

 

A. Biografi singkat K.H Ahmad Dahlan 

1. Riwayat Hidup K.H Ahmad Dahlan 

K.H Ahmad Dahlan lahir dikampung kauman Yogyakarta pada 

tanggal 1 Agustus tahun 1868 diberinama Muhammad Darwis. Ayahnya 

bernama K.H Abu Bakar seorang imam khotib masjid besar Kraton 

Yogyakarta dan ibunya bernama Siti Aminah putri dari K.H Ibrahim yang 

pernah menjabat sebagai penghulu di Kraton Yogyakarta. Muhammad 

Darwis berasal dari keluarga yang didaktis dan terkenal alim dalam 

agama.
64

 Muhammad darwis merupakan putra ke empat dari tujuh 

bersaudara yakni yang pertama (1) Nyai Ketib Harum, (2) Nyai Muhsin, 

(3) Nyai H.Soleh, (4) Muhammad Darwis, (5) Nyai Abdurrahman, (6) 

Nyai M.Fakir, (7) Basir.
65

 

Menurut silsilahnya dari bukunya Abdurrahman yang dikutip oleh 

Junus salam, Muhammad Darwis keturunan Maulana Malik Ibrahim yaitu 

salah satu dari sembilan walisongo yang terkenal sebagai penyebar ajaran 

Islam dipulau jawa. Adapun silsilahnya sebagai berikut : Muhammad 

Darwis bin K.H Abu Bakar bin K.H Muhammad Sulaiman bin Kyai 

Murtadla bin Kyai Ilyas bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang 

                                                             
64 Ramayulis dan Samsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta : PT. 

Ciputat Press Group, 2005), h.202 
65

Yusron Asrofie, K.H Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya, (Yogjakarta : 

Offset, 1983). h.21  
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Jurang Juru Sepisan bin Maulana Sulaiman (Ki Ageng Gribig) bin 

Maulana Fadhlullah bin Maulana ‘Ainul Yakin bin Maulana Ishak bin 

Maulana Malik Ibrahim.
66

 Dilihat dari garis keturunannya Muhammad 

Darwis lahir dan dibesarkan dari keluarga para kyai sehingga Muhammad 

Darwis tumbuh dan besar dalam lingkaran keislaman yang kokoh. 

Dalam Usianya ke 24 tahun, tepatnya pada tahun 1889 Muhammad  

Darwis menikah dengan putri K.H Fadhil yang bernama Siti Walidah. Siti 

Walidah sebenarnya masih sepupu Muhammad Darwis. Siti walidah ini 

yang kita kenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan yang senantiasa menemani 

dan mendampingi perjuangan K.H Ahmad Dahlan hingga wafat pada 

tanggal 25 Februari 1923. Dari pernikahannya muhammad darwis 

dikaruniai 6 orang anak yakni : (1) Johannah, (2) Siraj Dahlan, (3) Siti 

Busyro, (4) Siti Aisyah, (5) Irfan Dahlan, (6) Siti Zuharah. Disamping K.H 

Ahmad Dahlan menikah dengan siti walidah, kyai juga pernah menikah 

dengan janda H. Abdullah dan memperoleh seorang anak yang bernama 

R.Duri, menikah dengan janda nyai Rum memperoleh seorang anak yang 

meninggal semasa bayi, kemudian menikahi janda nyai Aisyah melahirkan 

seorang anak yang diberi nama Dandanah, terakhir menikah dengan janda 

Sholihah namun tidak dikaruniai seorang anak. Isrti-istri Ahmad Dahlan 

                                                             
66 Junus Salam, K.H Ahmad Dahlan amal dan perjuangannya, (Tanggerang : al-wasat, 

2009), h.54 
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selain Siti Walidah semuanya adalah seorang janda dan tidak dinikai 

dalam waktu yang bersamaan.
67

 

2. Latar Belakang Pendidikan K.H Ahmad Dahlan 

Muhammad Darwis permulaan pendidikannya dipangguan 

ayahandanya yang bernama KH Abu Bakar dirumahnya sendiri karna 

memang tampak Muhammad Darwis memiliki sifat yang baik hati berbudi 

pekerti halus lagi lunak tetapi ia cerdas maka ayah bundanya pun sangat 

sayang kepadanya. Ketika Muhammad Darwis berusia 8 tahun  ia telah 

dapat membaca Al-Qur’an dengan lancar dan sampai khatam. Muhammad 

darwis memang dikenal sebagai penjuling ngapak, cerdas dalam berfikir 

dan dapat mempengaruhi kawan-kawan sepermainannya dan mengatasi 

segala permasalahan yang terjadi diantara kawan-kawannya.  

Muhammad Darwis lahir dan besar dikampung kauman 

Yogjakarta, seperti yang dijelaskan diatas bahwa kampung tersebut anti 

penjajah. Sehingga Muhammad Darwis tidak sekolah di Gurnamen 

dimana sekolah tersebut didirikan oleh pemerintah jajahan. Pada saat itu 

siapapun yang memasuki sekolah Gurnamen dianggap keluar dari Islam. 

Sebab itu muhammad Darwis tidak belajar disekolah gurnamen ia 

mendapatkan pendidikan khusus keagamaan dari ayahandanya sendiri.  

Setelah agak dewasa Muhammad Darwis mempelajari dan 

mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama besar pada waktu itu. 

Diantaranya ialah K.H Muhammad Saleh (ilmu fiqih), KH Muhsin (ilmu 

                                                             
67 Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual KH Ahmad Dahlan dan Amal 

Muhammadiyah, (Yogyakarta : Percetakaan persatuan, 1990), h. 62  
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nahwu), KHR. Dahlan (ilmu falak), KH Mahfudz dan Syekh Khayyat 

Sattokh (ilmu hadist), Syekh Amin dan Sayyid Bakri (qira’at al-Qur’an) 

serta beberapa guru lainnya. Dengan data ini tak heran jika dalam usia 

relatif muda ia mampu menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman. 

Ketajaman intelektualitas yang tinggi membuat darwis selalu merasa tidak 

puas dengan ilmu yang telah dipelajari dan terus berupaya mendalaminya. 

68
 

Pada tahun 1890, setelah belajar dengan sejumlah guru 

Muhammad Darwis berangkat ke Makkah untuk melanjutkan sudinya dan 

bermukim disana selama setahun. Merasa kurang puas dengan kunjungan 

yang pertama maka pada tahun 1903 ia berangkat lagi ke makkah dan 

menetap selama dua tahun. Ketika bermukim ke yang duakali ini ia 

banyak bertemu dan melakukan muzakkarah dengan sejumlah ulama 

Indonesia yang bermukim di Makkah. Diantara nya adalah Syekh 

Muhammad Khatib al-Minangkabawi, Kyai Nawawi al-Bateni, Kyai Mas 

Abdulullah dan Kyai Faqih kembang. Pada saat itulah Darwis mulai 

mengenal kitab-kitab yang dikarang oleh para reformer Islam. Seperti Ibnu 

Taimiyah, Ibn Qoyyim al-Jauzi, Muhammad bin Abd al-Wahab, Jamal-al-

Din al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain sebagainya. 

Melalui kitab-kitab yang dikarang oleh reformer Islam, ide-ide tentang 

representasi Islam dengan gagasan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah 
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mendapat perhatian khusus bagi Darwis  ketika itu.
69

 Salah seorang 

gurunya bernama Sayyid Bakti Syatha memberikan nama baru kepada 

Darwisy yaitu Ahmad Dahlan.
70

 Dari sini beliau banyak belajar tentang 

pembaharu Islam. 

3. Kondisi dan Lingkungan Masyarakat K.H Ahmad Dahlan 

Pada Akhir Abad Ke-19 sebagaimana tercatat dalam  berbagai 

literature sejarah kekuasaan kolonial belanda dibumi indonesia pada saat 

itu semakin kuat mencengkram bangsa Indonesia. Secara politis 

pemerintah belanda hampir melumpuhkan seluruh sendi kehidupan  

bangsa Indonesia mulai dari kekuatan ekonomi, kedaulatan sosio-politis 

dan kemerdekaan kultural masyarakat Indonesia.  

Kenyataan ini berlangsung sampai decade awal abad ke- 20, 

bahkan pemerintah belanda semakin kuat dan sistematis. Kekuatan itu 

kian membelenggu ketika kolonialis memberi kesempatan bagi 

masyarakat pribumi menjadi “bagian dari kekuasaan kolonial” dengan 

menjadi pejabat publik tetapi ada  syarat yang harus dipenuhi yakni  tetap 

menjaga komitmen, patuh dan taat serta mau bekerjasama dengan 

kolonialisme belanda.  

Kolonialisme belanda juga memberikan kesempatan kepada 

masyarakat pribumi memiliki akses perdagangan sehingga beberapa 

pedagang yang mendapat dukungan pemerintah belanda berkembang 

menjadi pedagang besar dan sukses. Namun hal tersebut tidak mengubah 

                                                             
69 Ibid, 
70
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apapun dalam konteks sosio-politis dan sosio-ekonomi masyarakat 

pribumi Indonesia. Masyarakat pribumi pada umumnya tetap hidup dalam 

kondisi yang sangat sulit dan terbatas.  

Disamping kenestapaan sosial-ekonomi yang dialami masyarakat 

bangsa Indonesia sebagaimana terurai diatas pemerintah hindia belanda 

juga berhasil melemahkan pola fikir bangsa Indonesia melalui berbagai 

jalan, yakni pendidikan. Terasa sekali bahwa anak-anak Indonesia yang 

bersekolah diperguruan tinggi barat ditanamkan rasa tidak akrab terhadap 

agama Islam yang sudah dipeluk oleh nenek moyang selama beberapa 

abad tahun sebelumnya di Indonesia. Seolah-olah pemerintah kolonial 

belanda ingin memisahkan generasi Indonesia dari hubungannya dengan 

alam kebudayaaan dan keagamaan bangsanya sendiri.  Hal ini merupakan 

hasil dari sikap pemerintah hindia belanda yang takut akan kekuatan 

masyarakat Islam itu sendiri. Dan ditambah keadaan masyarakat kita 

sendiri yang masih jauh dari yang diinginkan menurut ajaran agama 

Islam.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Fakhruddin seorang murid 

KH Ahmad Dahlan, umat Islam Indonesia pada waktu itu mengalami 

kemunduran, umat Islam dilanda arus Formalisme tanpa menyadari dan 

menghayati apa yang terkandung dalam ajaran itu. Dikatakan bahwa, 

memang umat Islam setia menjalankan syariat seperti sholat, tekun 

mengaji al-Qur’an, membaca kitab-kitab karangan para alim ulama, pada 

bulan Ramadhan menjalankan ibadah puasa selanjutnya membayar zakat 



49 
 

 
  

pada hari-hari menjelang idul fitri serta banyak yang menunaikan ibadah 

Haji ke Baitullah.
71

  

Meski demikian tidak terdapat sinar kebesaran dan kecermelangan 

dalam masyarakat yang memeluk agama Islam. Terasa bahwa penghayatan 

Agama Islam pada masa itu hanya formalitas saja tanpa memahami 

hakikat dari pada Islam itu sendiri. Disamping beribadah kepada Allah, 

masih banyak diantara mereka yang memuja-muja makam yang dianggap 

kramat. bukan untuk menziarahi dan berdoa agar para arwah memperoleh 

kehidupan yang tenang dialam barzah melainkan mendatangi makam 

untuk meminta berbagai keuntungan duniawi. Dan menjadikan kitab suci 

Al-Qur’an sebagai jimat, penangkal segala penyakit dan gangguan 

keamanan.
72

 

Terlihatlah bahwa dimana pada zaman itu cahaya Islam pudar, 

disebabkan karena sikap dan perbuatan umat Islam sendiri yang jauh dari 

tuntunan yang sebenarnya. Umat Islam sendiri pada saat itu tidak memiliki 

benteng yang kokoh, sehingga agama hanya dijadikan sebagai 

kepercayaan yang diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun. 

Dan agama bukan dijadikan sebagai keyakinan hidup yang mendorong 

kepada beramal. Bahkan makin jauh makin menyimpang disusul dengan 

masuknya budaya belanda yang mencengkram bangsa Indonesia sehingga 

mengalami stagnasi dalam berfikir umat Islam kala itu. 

                                                             
71 SutrisnoKutoyo, K.H Ahmad Dahlan dan Perserikatan Muhammadiyah, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1998), h.20 
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Muhammad Darwis yang lahir dan dibesarkan di daerah 

Yogyakarta yang terkenal dengan kampung kauman, dimana kampung 

kauman memiliki lingkungan keagamaan yang kuat yang sangat 

mempengaruhi perjalanan hidup Muhammad Darwis. Menurut G.F dalam 

salah satu karya nya yang dikutip oleh Wienata Sairin melukiskan 

kampung kauman sebagai berikut : 

“Kampung Kauman merupakan sebuah kampung yang seperti 

dalam lukisan dikota Sultan Yogyakarta, kampung itu terdiri dari 

jalan-jalan sempit dan tembok-tembok putih; orang-orang asing 

tentu sulit menemukan jalan. Dikampung yang penuh penduduknya 

ini suasananya sunyi dan tentram, orang menyangka bahwa 

kesibukan penduduk itu berada didalam kamr yang setengah gelap. 

Dekat masjid yang berdiri dengan megahnya dibelakang rumah-

rumah rendah, bertempat tinggal rakyat yang taat, orang-orang 

Islam yang beriman dan menjalankan perintah agama dengan 

serius. Sebagian mereka adalah pedagang menengah. Usaha 

dagang mereka membuat kain batik membawa kesejahteraan. 

Disini juga tinggal Kyai, imam, khotib, Muazin dan pegawai 

masjid lainnya.  

Menurut Ketentuan lama yang berasal dari sultan, hanya orang 

Islamlah yang boleh bertempat tinggal disini; cina dan kristen 

dilarang. Permainan seperti Gamelan dan Tarian Taledek ditolak. 

Bulan suci Ramadhan tidak ada seorangpun yang berani makan, 

minim atau merokok ditempat umum. Jika ada orang yang tidak 

menunaikan kewajibab agaamnya maka diperingatkan pindah 

ketempat lain. 

Jika waktu matahai terbenam kita berkunjung dikauman maka dari 

rumah-rumah terdengar suara orang membaca Al-Qur’an. Melalui 

pintu-pintu setengah terbuka kita dapat melihat anak-anak duduk 

sekitar sebuah lampu sibuk menalaah pelajaran agama. Dalam 

kegelapan yang remang-remang kita berjumpa dengan pria dan 

wanita menuju ke masjid untuk melakukan sholt, wanita memakai 
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pakaian sholat putih (rukuh) sampai ketangan mereka. Kehidupan 

jauh dari hal-hal keduniaan dan mempunyai arti sejarah.
73

 

Masyarakat Kauman memiliki semangat yang kuat dalam membela 

agama, mereka sangat anti pati dan benci terhadap penjajah. Mereka tidak 

suka kepada pegawai Gubermen yang hanya diperalat oleh pemerintah 

hindia belanda untuk menindas rakyat. Masyarakat kauman berjiwa bebas 

dan demokratis, lebih merasakan udara yang bebas dari pada daerah lain 

yang langsung dibawah perintah hindia belanda. Semangat kemerdekaan 

dan kebebasan pun terasa masih utuh. Pada zaman penjajah para ulama 

Yogyakarta yang bekerja sebagai pegawai kesultanan memiliki kedudukan 

tertinggi dan disegani, mulai dari sinilah K.H Ahmad Dahlan melihat 

potensi kauman dan beliau mendidik para generasi muslim untuk 

kemudian melakukan pembaharuan.  

4. Karir dan Aktifitas K.H Ahmad Dahlan 

KH Ahmad Dahlan bukanlah seorang politikus yang hanya 

memikirkan keuntungan sisat negara maupun keuntungan pribadi, bukan 

pula seorang sosiawan yang hanya berbuat kebaikan dan menolong 

sesama dan bukan pula sastrawan nan pandai berdialektika menulis 

tulisan tanpa amal. Atau tokoh kebatinan yang hanya mengemudi 

kesucian pribadi mengharap kepada Tuhan Yang Maha Esa saja, Tetapi 

beliau adalah cendikiawan musim, ulama yang cerdik lagi pandai yang 

mendasarkankan gerak amal nya atas Agama Islam (patuh,taat kepada 

                                                             
73 Weinata Sairin, Gerakan pembaharu Muhammadiyah, (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan, 1995), h. 36-37 
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Allah), beliau selalu menjadikan Rosulullah Muhammad SAW sebagai 

teladan dalam hidupnya. Memimpin dan bekerja dalam bidang 

kemasyarakatan untuk menuju ke pada ke-Ridhoan Allah SWT semata.  

Adapun karir dan aktifitas beliau sebagai berikut :  

1. K.H Ahmad Dahlan sebagai Ulama 

Sebagai anak kandung bangsa Indonesia yang terlahir dari 

keluarga para Kyai, Ahmad dahlan telah banyak berkorban jiwa dan 

raganya untuk kembali memurnikan ajaran Islam yang pada saaat itu 

masih berbau Mistik, Tahayul, Bid’ah, dan lain sebagainya. Sepulangnya 

KH Ahmad Dahlan dari kota Makkah bukan hanya untuk pergi berhaji 

melainkan beliau gunakan untuk belajar dan membuka cakrawala berfikir 

dari ulama-ulama disana. Yang kemudian diterapkan di Indonesia 

khususnya daerah Kauman Yogyakarta.  

Keuletan dan kegigihan dalam menuntut ilmu membawa pada 

puncak kesuksesan. KH Ahmad Dahlan tidak hanya mengetahui ilmu dan 

hukum agama saja. tetapi mengerti betul akan perintah Allah SWT serta 

takut terhadap larangan-larangan-Nya. KH Ahmad Dahlan patuh dalam 

menjalankan perintah agama, hatinya diiringi rasa takut kepada Allah 

sehingga jauh dari sifat takabur dan kecintaan yang berlebihan terhadap 

dunia.
74
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2. K.H Ahmad Dahlan sebagai Pendidik 

KH Ahmad Dahlan disamping sebagai ulama juga sebagai 

pendidik. Sejak pulang dari Baitulloh Makkah al-Mukarromah sudah 

memiliki bakat menjadi guru, membantu ayahnya KH Abu Bakar 

mengajarkan murid-muridnya, dari yang masih kanak-kanak sampai 

menjelang dewasa. Ia mengajar diwaktu siang sesudah dluhur dan malam 

sesudah magrib sampai Isya’ sedangkan pada sore hari sesudah Ashar ia 

mengikuti pelajaran ayahnya yang diperuntukkan bagi orang-orangtua. 

Jika ayahanda nya berhalangan hadir maka Ahmad Dahlan yang 

menggantikan nya. Lama kelamaan ia diberi sebutan Kyai, semua murid-

murid baik anak-anak maupun orangtua memanggil nya Kyai. Jadilah  ia 

bernama Kyai Haji Ahmad Dahlan.
75

 Menurut buku catatan Kyai Syu’ja 

yang dikutip oleh Munir mulkan dalam bukunya mengatakan : “Dalam 

perjalanan hidupnya Ahmad Dahlan juga menjadi guru agama disekolah 

Kweekschool ( dahulu disebut sekolah Raja) dijetis Yogyakarta dan 

berbagai sekolah lain nya.
76

 

Pada Tahun 1909 sebelum aktif dalam gerakan Muhammadiyah 

Ahmad Dahlan pernah memasuki organisai Budi Utomo dengan maksud 

memberikan pelajaran agama kepada anggotanya. Melalui cara ini Ahmad 

Dahlan berharap agar nanti ilmu yang diberikan dapat diajarkan 

kesekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia belanda karena 
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Yogyakarta Offset) , h. 23 
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anggta budi utomo pada umumnya bekerja disekolah-sekolah tersebut.
77

 

Ahmad Dahlan juga mengharapkan para guru yang mendapatkan 

pelajaran darinya dapat meneruskan kepada murid-murid mereka masing-

masing. 

Menurut Amir Hamzah Wirjosukarta yang dikutib oleh yusron 

asrofi mengatakan bahwa sekitar tahun 1912 sebelum mendirikan 

organisasi Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan mendirikan sekolah 

Rakyat yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyyah Islamiyyah, pada 

saat itu murid nya  berjumlah 9 orang yang terdiri dari santri kauman yang 

pada saat itu santri kauman masih asing dengan pelajaran gaya sekolah. 

Sekolah tersebut menempati ruang kamar tamu KH Ahmad Dahlan 

dengan panjang enam  meter dan lebar dua setengah meter berisi tiga meja 

dan tiga kursi panjang serta satu papan tulis. Sekolah ini didirikan tanpa 

bantuan orang lain. makin tahun sekolah ini semakin banyak muridnya, 

sebagai mana dijelaskan tahun pertama hanya sembilan anak tahun kedua 

mencapai duapuluh anak sehingga sekolah tersebut mendapat bantuan 

guru umum dari budi utomo.
78

 

3. K.H Ahmad sebagai Pemimpin 

KH Ahmad Dahlan adalah seorang pemimpin, perbuatannya 

selama hidup senantiasa mengutamakan kepentingan agama dan umat 

daripada kepentingannya sendiri. Pemikiran KH Ahmad Dahlan yang 

modern membuat beliau diterima disemua golongan atas, bahkan 
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pemerintahan yang memiliki jaringan yang cukup banyak termaksud 

jami’at khoirot yang berdiri pada tahun 1905. Menurut sejarah KH 

Ahmad Dahlan ikut berperan aktif diorganisasi serekat Islam yang 

didirikan tahun 1911 disolo, kemudian pernah bergabung dan menjadi 

anggota panitia tentara pembela kanjeng Nabi Muhammad SAW sebuah 

organisasi yang didirikan untuk menghadapi golongan yang menghina 

Nabi Muhammad SAW. Keikutsertaannya dalam berbagai organisai 

sebagaimana disebutkan diatas memberikan pengaruh yang semakin kuat 

bagi Ahmad Dahlan dalam merealisasikan cita-cita pembaharuannya. 

Sampai pada akhirnya mendirikan organisasi yang diberinama 

Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 tepat nya di 

yogyakarta.
79

 Organisasi itu dipimpin oleh KH Ahmad Dahlan sendiri 

setelah dari hasil Musyawarah. 

5. Sahabat dan Murid K.H Ahmad Dahlan 

Usaha KH Ahmad Dahlan dalam pembaharuan dibidang 

pendidikan, sesungguhnya tidak sendiri, semua para sahabatnya yang juga 

sama-sama belajar di Makkah membuat gerakan pembaharuan di wilayah 

masing-masing baik dipulau sumatra maupun di pulau jawa seperti Syekh 

Ahmad Khatib, Haji Rasul di sumatra. Berbagai usaha ulama Indonesia 

dalam meningkatkan kreatifitas berfikir dan kebebasan secara rasional. 

Dimulai dengan pendirian sekolah pada tahun 1904 disurau jembatan besi 

yang kemudian terkenal dengan Tanah Minang. Kemudian tahun 1911 
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melalui jalur media masa H.Abdullah Ahmad mendirikan Majalah al-

Munir dengan usaha-usaha tersebut Islam dapat berkembang. 

Dipulau Jawa, Syekh Ahmad Syoorkati mendirikan Jami’at al-

Khairiyah dijakarta pada tahun 1905 yang kemudian diubah namanya 

menjadi Al-Irsyad, beberapa tahun kemudian ditahun 1911 berdiri pula 

serekat Islam disolo yang semula merupakan perkumpulan usahawan 

muslim dengan maksud membidik agar mampu melepaskan diri dari 

dominasi kolonial dan orang-orang cina. Satu tahun kemudian barulah KH 

Ahmad Dahlan dibantu para sahabatnya mempelopori mengajukan 

pengesahan berdirinya Muhammadiyah di Yogyakara.
80

 Pada tanggal 18 

November 1912 Kyai Ahmad Dahlan didukung beberapa sahabat dan 

muridnya seperti H. Fahruddin, H.Syu’ja, H.Hisyam, H.Tamim, H.Abdul 

Ghani, berhasil Merealisasikan sebuah organisasi yang diberinama 

Muhammadiyah.
81

 

Kemudian KH Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada 

HB Budi Utomo untuk mengusahakan perizinan kepada pemerintah 

Hindia Belanda untuk mendirikan perserikatan Muhammadiyah agar 

organisasi ini Rechtpersoon (Badan Hukum) ilegal dan diakhui 

pemerintah yang pada saat itu masih dalam jajahan belanda. Sehingga 

organisasi ini ada kekuatan hukum sehingga tidak dapa dibubarkan jika 

sewaktu-waktu pendirinya sudah meninggal dan bisa diteruskan oleh 

generasi selanjutnya.  
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Menurut catatan Kyai Syu’ja dalam bukunya Islam berkemajuan 

menjelaskan bahwa KH Ahmad dahlan berunding dengan Mas Budiharjo 

dan Raden Dwijosewoyo untuk mempertimbangkan pendapat-pendapat 

dari kawan-kawan yang bersedia membantu. Hasil daripada pertimbangan 

dari dua kawannya tersebut mengatakan 

“Pertama, anak murid Kweekschool tidak dapat ikut serta masuk 

dalam perserikatan karena dilarang oleh Hoofd Inspektur 

(*Pengurus Pusat) Kedua calon pengurus supaya diambil dari 

orang-orang yang masih muda, ketiga fikirkan nama perkumpulan 

yang dimaksud, keempat maksud dan tujuan serta tempat 

perkumpulan, kelima untuk mengurus hal ini sampai beres Budi 

Utomo siap membantu baik moril dan tenaga dengan syarat 

meminta 7 orang masuk dalam perserikatan budi utomo”.
82

 

 

KH Ahmad Dahlan melakukan pertemuan untuk menentukan nama 

perkumpulan yang dimaksud sekaligus menyusun anggota didalamnya. 

Perkumpulan itu diberinama Muhammadiyah, nama yang sudah lama 

difikirkan. Muhammadiyah diambil dari nama Nabi Muhammad yang 

menjadi suri Teladan diharapkan yang menjadi bagian muhammadiyah 

senantiasa mengikuti pribadinya Rosulullah Muhammad SAW sebagai 

Qudwah teladan terbaik sepanjang masa. Kemudian KH Ahmad Dahlan 

melakukan syarat terakhir menawarkan kepada sahabat dan muridnya  

siapakah yang dengan senang hati dan ikhlas menjeburkan diri menjadi 

bagian anggota perserikatan Budi Utomo untuk mengusahakan 

permohonan izin berdirinya Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia 

Belanda. Terpilihlah tujuh orang adapun nama-namanya sebagi berikut : 
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(1) Sdr. R Haji Syarkawi Kauman, (2) Sdr. Haji Abdul Gani Kauman, (3) 

Sdr.H. M Syu’ja Kauman, (4) Sdr. H. M Hisyam Kauman, (5) Sdr. H.M 

Fakhruddin Kauman, (6) Sdr. H.M Tamim Kauman, (7) Sdr. KH Ahmad 

Dahlan. 

Dalam perjalanannya, surat permohonan itupun awalnya tidak 

diterima oleh Hoofd Penghulu (*Pengurus pusat) H.Muh Khalil 

Kamaludiningrat memang anti pati dengan Ahmad Dahlan, ia beranggapan 

bahwa nama “Residen” itu sama dengan “Presiden” sehingga takut bahwa 

kalau Ahmad Dahlan berkuasa ia akan balas dendam dengan kejadian 13 

tahun silam yang masjidnya sempat dirobohkan, dan kemudian ia 

mengadukan kepada Rijk bestuurder (*Pejabat Pemerintahan) ia 

mengatakan bahwa “Ahmad Dahlan sebagai khotib, ia mohon untuk jadi 

residen perkumpulan Muhammadiyah yang nantinya akan menguasai 

orang-orang Islam dan lantas orang-orang kauman tidak nurut dengan 

aturan pemerintah negri.” Rijk besturder pun menerima apa yang 

disampaikan pengurus tanpa pertimbangan.  Sehingga KH Ahmad Dahlan 

dateng untuk meminta penjelasan kepada pemerintah apa alasan untuk 

tidak menerima perserikatan Muhammadiyah. Melihat hal tersebut KH 

Ahmad Dahlan pun menjelaskan apa yang dimaksud dengan Residen dan 

Presiden dikutip oleh KH Syu’ja.  

“Ooo Ki Penghulu, jadi kyai penghulu itu belum mengerti arti 

residen dengan Presiden? Kalau demikian, sekarang kami 

mengertikan bedanya residen dengan presiden. Residen itu kepala 

negara, seperti Kanjeng Tuan Residen sekarang ini. Kalau 

presiden adalah kepala golongan, umpamanya presiden Landraad 
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atau perkumpulan budi utomo atau Muhammadiyah itu Cuma 

memerintah dilingkungannya sendiri dengan menurut peraturan 

perkumpulan itu. Tidak akan menguasai orang yang ada diluar 

perkumpulan itu. Mengerti Ki Penghulu? Sebenarnya 

Muhammadiyah itu malah membantu ki Penghulu dalam 

mengajarkan agama Islam dan pengetahuan yang lain kepada 

anak-anak santri kauman, diharapkan menjadai orang baik. 

Bagaimana Ki Penghuluapakah sudah mengerti keterangan saya 

tadi?” 

Ki Penghulu menjawab : “Ya sudah mengerti kanjeng”, Iya saya 

akan cabut saja lantas diganti dengan setuju. 

Setelah surat diterima oleh Muhammadiyah, kemudian selang 

beberapa hari beliaupun mengadakan  rapat pengurus 

Muhammadiyah yang pertama kali bersama 2 orang anggota Budi 

Utomo, yakni Raden Dwijosewoyo dan R Budiharjo dan dihadiri 

oleh beberapa orang kauman untuk membahas perserikatan 

Muhammadiyah dengan jalan Musyawarah. Terbentuklah 

kepengurusan Muhammadiyah pada masa awal adalah :  

Ketua   : KH Ahmad Dahlan 

Sekertaris  : H Abdullah Siraj 

Anggota  : 1. H. Ahmad 

    2. H. Abdul Rahman 

    3. R.H Syarkawi 

    4. H Muhammad 

    5. R.H Jaelani  

    6. H. Akis   

  7. H.Muh Fakih 
83

 

Pada tahun 1914 KH Ahmad Dahlan Mendirikan 

perkumpulan kaum ibu-ibu dan kaum wanita. KH Ahmad Dahlan 

berkeyakinan bahwa peradaban tidak akan maju tanpa adanya 
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peran wanita didalamnya. Dimana wanita adalah madrosah 

pertama yang akan membenntuk generasi bangsa. Begitulah KH 

AhmadDahlan menganggap konstribusi wanita sangat penting 

dalam membangun peradaban. Kemudian KH Ahmad Dahlan 

membuat  perkumpulan mula-mula diberinama “Sapatresna” ( 

Siapa yang kasih sayang). Dengan bantuan H Muhtar sapatresna 

menjadi organisasi yang teratur dan diberinama “Aisyiah” berdiri 

pada tahun 1917.
84

 Adapun struktur kepengurusannya adalah 

sebagai berikut :  

  Ketua  : Siti Badriyah 

  Sekertaris : Siti Badilah 

  Bendahara  : Siti Aminah Harowi 

  Anggota : 1. Ny. H Abdullah 

      2. Ny. H Fatmah wasul 

      3. Siti Dalalah  

      4. Siti Wadingah 

      5. Siti Dawimah 

      6. Siti Busyra 

 

Kemudian, pada tahun 1918 sepulang dari tabligh di solo KH 

Ahmad Dahlan mendirikan gerakapan kepanduan untuk anak-anak 

muda yang diberinama Hizbul Wathan yang artinya Golongan 

Cinta Tanah Air adapun pengurusnya sebagai berikut : 

Ketua   : H. Muhtar 

Wakil ketua  : H. Hadjid 
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Sekertaris : Somodirjo 

Keuangan  : Abdul Hamid 

Organisasi : Siraj Dahlan 

Komandi  : Syarbini Damiri.
85

 

 Menurut Azyumardi Azra dalam buku nya memaparkan bahwa 

dibawah Pimpinan KH Ahmad Dahlan dibantu oleh beberapa sahabat dan 

muridnya yang lain organisasi ini berkembang pesat, khususnya didaerah 

jawa, organisasi ini banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan 

umum maupun menengah keatas diberbagai kota. Muhammadiyah juga 

banyak mendirikan pusat-pusat pelayanan masyarakat, terutama untuk 

masyarakat kecil seperti PKU (Penolong Kesengsaraan Umum), seperti 

Rumah sakit, Polikinik maupun rumah bersalin.
86

 Dari paparan diatas 

mereka adalah murid murid serta sahabat KH Ahmad Dahlan sebagai 

pelopor dalam pembaharuan Islam di Nusantara. Bahkan setelah 

keerdekaan Indonesia Muhammadiyah semakin banyak mendirikan 

perguruan tinggi dengan berbagai fakultas. Jasanya yang besar terhadap 

Tanah Air diakui oleh pemerintah ketika presiden Soekarno menetapkan 

bahwa KH Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional dikeluarkan dalam 

keputusan No. 675 tanggal 27 desember 1961. Sampai kinipun 

Muhammadiyah masih tetap Eksis dalam mebangun pendidikan.  
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6. Dasar Pemikiran K.H Ahmad Dahlan 

Pemikiran KH Ahmad Dahaln berangkat dari keprihatinannya 

terhadap situasi dan kondisi global umat Islam  pada watu itu yang 

tenggelam dalam kejumudan (Stagnasi). Kebodohan serta 

keterbelakangan. Kondisi ini semakin diperparah dengan masuknya 

politik kolonial belanda yang semakin mengcekram dan sangat merugikan 

bangsa Indonesia. Latar Belakang situasi dan kondisi tersebut telah 

mengilhami munculnya ide pembaharuan KH Ahmad Dahlan. Ide ini 

sesungguhnya telah muncul sejak kunjungan nya pertama ke Makkah 

Pada tahun 1890. Kemudian ide tersebut lebih dimantapkan setelah 

kunjunganya yang kedua kalinya pada tahun 1903. Kunjungan yang kedua 

kali ini merupakan proses awal terjadinya kontak Intelektual yang baik 

secara langsung mapun tidak langsung, dengan ide-ide pembaharuan yang 

terjadi ditimur tengah pada awal abad XX.
87

 

Secara umum, ide-ide pembaharuan KH Ahmad Dahlan dapat 

diklasifikasikan kepada dua dimensi, yaitu : Pertama, berupaya 

memurnikan ajaran Islam dari khurafat, tahayul, dan bid’ah yang selama 

ini telah bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. 

Kedua,mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran 

tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan 

dan pelajaran yang dapat diterima oleh rasio.
88
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Menurut Catatan KH Sudja seorang sahabat juga murid KH Ahmad 

Dahlan yang dikutip oleh Yusron Asrofi mengatakan bahwa pemikiran 

KH Ahmad Dahlan mengarahkan pada dua hal yang mendasar yakni, 

Tauhid dan Amal. Tauhid sebagai landasan pemurnian akidah dan Ibadah 

Kepada Allah SWT  dan Amal adalah bentuk aplikatif dari pada ilmu yang 

sudah didapat, sehingga Muhammadiyah didirikan tepat dikatakan sebagai 

organisasi kemasyarakatan dan pendidikan dalam memurnikan Akidah dan 

Ibadah Umat Islam agar terlepas dari Khurafat, tahayul dan Bidah yang 

selama ini sudah mejadi kebiasaan masyarakat pada saat itu. KH Ahmad 

Dahalan pun terkenal sebagai “Manusia Amal” ia melontarkan 

pemikirannya tetapi pada saat yang sama ia mengerjakan pula, 

pemikiranya lebih banyak kepada amaliyah sehingga beliau tampak lebih 

banyak bekerja dari pada berfikir.
89

 

Menurut wienata sairin dalam bukunya mengatakan usaha 

pembaharuan KH Ahmad dahlan sudah dimulai sejak kepulangan nya dari 

makkah yang pertama kali, yakni mendirikan surau yang diarahkan kiblat 

nya ke ka’bah dan berlanjut membuat garis shaf di masjid masjid, akan 

tetapi hal demikan ditentang oleh kyai penghulu Muhammad Khalil 

Kamaludininggrat bukan hanya garis shaf yang dihapus tetapi surau yang 

dibuat KH Ahmad Dahlan dibongkar. Kyai penghulu tidak mengizinkan 
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berdirinya surau yang arahnya tidak sama dengan Masjid besar kota 

Yogyakarta.
90

  

 Setelah kejadian tersebut KH Ahmad Dahlan merasa kecewa, sedih 

dan perputus asa. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke makkah dan 

bermukim selama duatahun lamanya untuk kembali belajar Islam dengan 

membawa puteranya yang bernama Muhammad Siraj yang berumur enam 

tahun. 

Sepulangnya dari Makkah KH Ahmad Dahlan mendirikan pondok 

(Asrama) untuk murid-murid yang datang dari jauh, yaitu pekalongan, 

Batang, Magelang, Solo, dan Semarang. Murid-muridnya juga ada dari 

Bantul, Srandakan, Brosot dan Kulon Progo.
91

 Menurut KH Ahmad 

Dahlan upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola 

berfikir statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui 

Pendidikan. Oleh karena itu pendidikan hendaknya ditempatkan pada 

skala prioritas utama dalam proses pembangunan umat. Mereka 

hendaknya di didik agar cerdas, kritis dan memiliki daya analisis yang 

tajam dalam memetakan kehidupannya pada masa depan. Kunci untuk 

meningkatkan kemajuan umat Islam dalah kembali kepada A-Qur’an dan 

Hadist mengarahkan umat pada pemahaman ajaran Islam secara 

komprehansif menguasai berbagai disiplin Ilmu.
92

 Secara singkat dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi dasar dan landasan berfikir KH Ahmad 

dahlan adalah Al-Qur’an dan Hadist, Mengaplikasikan sikap 
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Habluminannas(hubungan sesama manusia dalam bentuk Amal) serta 

Habblumminallah (Hubungan dengan Robb seluruh alam Allah SWT 

dengan memurnikan Ibadah secara Benar) serta menjadikan baginda 

Rosulullah sebagai Panutan, Teladan yang patut ditiru. Al-Qur’an dan 

Hadist menjadi landasan dalam pergerakan Muhammadiyah dalam 

membangun Keyakinan dan cita-cita hidup  

 7. Karya KH Ahmad Dahlan 

 Menurut Abdul Munir Mulkhan dalam bukunya mengemukaan 

bahwa KH Ahmad Dahlan tidak banyak meninggalkan karya kecuali dua 

saja, domuken penting yang dibuat semasa kepemimpinannya. Dua 

dokumen itu ialah (1). Kesatuan Hidup Manusia yang dipublikasikan 

pertama kali tahun 1923 dan Prasaran HB Muhammadiyah dalam kongres 

Islam di cirebon pada tahun 1927 gagasan ini berkaitan dengan prinsip 

strategi perjuangan Muhammadiyah yang merupakan gerkan dakwah dan 

gerakan tajdid (gerakan amal).
93

 

 Karya KH Ahmad Dahlan lebih banyak menitikberatkan pada 

amal, dan pemikirannya menciptkan tata kehidupan sosial  berdasarkan 

semangat perjuangan dalam memajukan Muhammadiyah, umat dan 

bangsa. Sebagai seorang pemimpin menurut KH Hadjid, KH Ahmad 

dahlan memiliki kepribdaian yang cerdas, memiliki rasa khouf kepada 

Allah, dan memiliki strategi yang tepat dalam memahami kebenaran Islam 
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sebagai stategi militer. Sehingga KH Ahmad Dahlan bagaikan seoorng 

tentara tahu dalam menggunakan senjata (ilmu) sebagaimana mestinya.
94

 

B. Biografi singkat K.H Hasyim Asy’ari 

1. Riwayat Hidup K.H Hasyim Asy’ari 

KH Hasyim Asy’ari lahir didesa Gedang 2 kilo meter sebelah utara 

kota jombang pada tanggal 14 Februari 1871 M bertepatan dengan 24 

Dzulqoidah 1287 H. Nama kecilnya adalah Muhammad Hasyim, Ayahnya 

bernama Kyai Asy’ari berasal dari  Demak jawa tengah seorang pengasuh 

dan pendiri Keras Jombang. Ibunya bernama Halimah purti dari kyai 

Usman pendiri pesantern Gedang pada akhir abad ke 19. KH Hasyim 

Asy’ri  merupakan keturunan Ningrat dan ulama ia juga “berdarah biru” 

Muhammad Hasyim adalah putra ketiga dari sebelas bersaudara yaitu (1) 

Nafi’ah, (2) Ahmad Shaleh, (3) Hasyim Asy’ari, (4) Radiah, (5) Hasan, 

(6) Anis,(7) Fathanah,(8) Maimunah,(9) Maksum,(10) Nahrawi dan (11) 

Adnan.
95

 

Menurut silsilahnya dari buku Salahuddin Hamid dalam  bukunya 

tokoh Islam yang paling berpengaruh di Indonesia mengatakan bahwa KH 

Hasyim Asyari berasal dari keturunan Ningrat dan Ulama, garis 

keturunannya bila ditelusuri sebagai berikut: Muhammad Hasyim binti 

Halimah binti Layyinah binti Soihah bin Abdul Jabar bin Ahmad bin 
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Pangeran Sambo bin Pangeran Benowo bin Joko Tingkir bin Prabu 

Brawijaya. Sedangkan dari garis keturunan bapak, sampai pada keluarga 

Ahlu Syaiban yang berasal dari keturunan para bangsawan arab yang 

datang ke Indonesia pada abad  ke-4 Hijriah untuk menyebarkan Islam ke 

Asia Selatan dan mendirikan pusat dakwah Islam. Mereka keturunan dari 

Imam Ja’far Shodiq bin Imam Muhammad Baqir. 
96

 

Dalam Usianya ke 21 tahun KH Hasyim Asy’ari menikah dengan 

putri KH Yakub yang bernama Khadijah yang merupakan anak dari guru 

KH Hasyim Asyari. Karena ketertarikan dan kecerdasannya, kyai Yakub 

mendapatkan firasat bahwa Hasyim kelak akan menjadi seorang 

pemimpin besar yang sangat perpengaruh. Karena itulah Kyai Yakub 

Menjadikan Hayim Asy’ari sebagai menantunya. Setelah menikah mereka 

berangkat haji dan bermukim disana untuk belajar agama. Namun 

perkawinan dengan anak gadis gurunya itu tidak berlangsung lama karena 

sang Istri meninggal dunia ketika melahirkan putra pertamanya. Selang 40 

hari kemudian sang bayi pun meninggal dunia menyusul ibunya. Dengan 

kepedihan tersebut Hasyim Asy’ari pulang kembali ketanah air untuk 

sementara waktu.
97

 

Tidak sampai satu tahun kemudian pada tahun 1893 beliau 

berangkat kembali ke makkah dan bermukim disana selama tujuh tahun. 

Sepulang dari makkah tahun 1899 KH Hasyim Asy’ari menikah lagi 
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dengan Nafiqah putri KH Ilyas Sewulan madiun dan dikaruniai beberapa 

orang  putra putri antara lain: Khairiyah, Aisyah, Izzah, Abdul Wahid 

Hasyim, Abdul Khaliq Hasyim, Abdul Karim Hasyim Muhammad Yusuf 

Hasyim dan Fatimah, dari perkawinan yang lain dikaruniai dua orang 

anak Khadijah dan Muhammad Yaqub.
98

  

2. Latar Belakang Pendidikan K.H Hasyim Asy’ari 

Sejak kecil KH Hasyim Asy’ari mukim di pesantren gedang yang 

diasuh oleh kakeknya Kyai Usman. KH Hasyim Asy’ari dikenal sangat 

cerdas dan rajin belajar ia mula-mula belajar agama dipangkuan 

ayahandanya Kyai Asy’ari mulai dari belajar ilmu tauhid, fiqih, tafsir dan 

bahasa arab. Karena kecerdasan dan keuletanya pada usia 13 tahun hasyim 

sudah menguasai materi pelajaran yang diajar ayahnya dan mulai 

membantu ayahnya mengajar para santri yang lebih tua dari padanya.
99

 

Rasa harus akan ilmu pengetahuan membuat KH Hasyim Asy’ari  

menjadi seorang pengelana ilmu, menurut Zuhairi misrawi dalam bukunya 

mengatakan selain dari belajar bersama ayahnya, Hasyim Asy’ari pun 

belajar ke pondok-pondok pesantren  lainnya, mulai dari pondok pesantren 

Wonokoyo Purbolinggo, kemudian masuk ke pesantren langitan tuban, 

lanjut ke pesantren Trenggilis hingga akhirnya ia mendalami ilmu 

keagamaannya dipesantren Kademangan Banggalan Madura dibawah 

pimpinan kiai Kholil bin Abdul latif ini KH Hasyim Asy’ari belajar tata 
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bahasa dan sastra arab, fiqih dan sufisme selama 3 tahun, terakhir masuk 

di pondok pesantren siwalan panji sidoardja untuk mendalami mempelajri 

ilmu fiqih selama 5 tahun. Dan disinilah Hasyim Asy’ari dijadikan 

menantu oleh Kyai yakub sebagai guru sekaligus pendiri pondok 

pesantren.
100

  

Setelah menikah Kyai Yakub mengajak hasyim asy’ari dan istrinya 

pergi haji ke makkah menunaikan ibadah haji sekaligus belajar ilmu 

disana. Adapun anggapan saat itu bahwa seorang ulama siapapun juga jika 

belum belajar agama bertahun-tahun belum dianggap cukup ilmunya. 

Karena itulah KH Hasyim Asy’ari mulai belajar fiqih mazhab Syafi’i dan 

Ilmu Hadist kitab bukhari muslim dibawah bimbingan Syeikh Ahmad 

Khatib al-Minangkabawi, Syeikh Nawawi al-Bantani, Syeikh Mahfudz 

Termas. Ketiga gurunya itu adalah ulama besar terkemuka di Makkah, 

sejajar dengan nama besar Muhammad Abduh yang kala itu sedang giat-

giatnya melancarkan paham pembaharuan Islam. Tujuh bulan setelah 

bermukim disana istrinya khadijah meninggal dunia setelah melahirkan 

begitupun anaknya selang 40 hari kemudian. Muhammad Hasyim sedih 

sekali sehingga ia thawaf mengelilingi ka’bah, dan pulang ketanah air 

namun kembali lagi ke makkah untuk meneruskan belajarnya. 
101

 

Menurut Azyumardi dalam bukunya menjelaskan,  ulama besar 

yang paling berpengaruh pada diri KH Hasyim Asy’ari adalah syeikh 

Mahfudz at-Tarmisi guru besar Masjidil Haram  yang juga berasal dari 
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termas jawa timur yang dikenal juga syeikh Mahfudz Termas. Beliau 

terkenal sebagai ulama ahli hadis sekaligus perawi hadist al-Bukhari yang 

paling terpercaya saat itu dan mempunyai silsilah keilmuan dalam  bidang 

ini dari guru-gurunya yang berantai hingga Imam Muhammad al-Bukhari 

(Syeikh Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah 

Ibn Bardizbah al-Bukhari). Syeikh Mahfudz at-Tirmizi dalam silsilah 

sanad ini termasuk generasi ke 23 dan beliau memberikan Ijazah kepada 

KH Hasyim Asy’ari sebagai ulama ahli hadist sekaligus menjadi mata 

rantai al-Bukhari ke 24. Dengan demikian jadilah KH Hasyim Asy’ari 

sebagai ulama ahli hadis yang mempunyai legitimasi  yang berasal dari 

Syeikh Mahfudz at-Tarmisi
102

 

3. Kondisi Lingkungan Masyarakat K.H Hasyim Asy’ari 

Setelah tiga bulan pulang belajar dari kota makkah KH Hasyim 

Asy’ari segera mengabdikan ilmunya untuk kepentingan umat. Awalnya ia 

membantu kakeknya Kyai Usman mengajar di Pesantren Gedang, 

kemudian ia membantu Ayahnya Kyai Asy’ari di pesantren Keras 

Jombang.
103

 Namun pada tanggal 26 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun 

1899 M ia berusaha merintis pendirian pesantren sendiri di desa tebuireng 

jombang sekitar dua kilo meter dari pondok pesantren ayahnya. Yang 

diberinama Pondok Pesantren Tebuireng. 
104
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Tebuireng menurut cerita rakyat berasal dari “Kebo Ireng”, yaitu 

ketika seekor kerbau bule terperosok kedalam payak yang dipenuhi oleh 

lintah. Saat kerbau ditarik keluar oleh penduduk warnanya berubah 

menjadi hitam, karena seluruh tubuhnya dipenuhi lintah dan pemiliknya 

kemudian menyebutnya Kebo Ireng (Kebo Hitam) dan menurut versi lain 

dinamakan tebuireng ireng menurut Basit adnan yang dikutip oleh 

salahuddin hamid mengatakan bahwa desa tersebut tempat tinggalnya 

orang-orang dari kalangan hitam yang prilakunya tidak baik seperti 

perampok, pencuri, peminum, penjudi, dan penzina. Namun karena daerah 

terebut juga banyak terdapat tanaman tebu yang berwarna hitam, maka 

berubah menjadi nama “Tebu Ireng”.
105

 

Kondisi daerah jombang yang demikian buruk tersebut menjadi 

tantangan dan sekaligus dorongan KH Hasyim Asy’ari untuk membina 

masyarakat melalui pendidikan pesantren, dalam rangka menebarkan 

kebermanfaatan walaupun banyak teman-teman KH Hasyim Asy’ari tidak 

setuju dan melarang karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dua tahun 

pertama, pesantren Tebuireng kerap mendapat ancaman dari masyarakat 

sekitar yang terkenal berprilaku buruk itu. Untuk menghadapi ancaman 

tersebut KH Hasyim Asyari meminta bantuan para kiai Cerebon untuk 

mengajari Pencak silat agar dapat melindungi diri dari berbagai 

ancaman.
106
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Menurut Salahuddin gangguan keamanan tersebut selain dari para 

penjahat yang bermukim disekitar tebuireng juga berasal dari para 

bromocorah yang disewa belanda untuk menghancurkan tebuireng. Sejak 

awal ketika KH Hasyim Asy’ari mendirikan tebuireng pihak kolonial 

belanda mencurigai Hasyim Asyari tidak hanya sekedar mengajarkan 

agama melainkan juga mengarah pada perjuangan politis untuk 

kemerdekaan Indonesia. Yang berati ingin melawan belanda, karena 

gangguan itulah ketika malam tiba santri harus tidur berkelompok agar 

tidak menjadi sasaran tusukan para penjahat.
107

 

4. Karir dan Aktifitas K.H Hasyim Asy’ari 

1.  KH Hasyim Asy’ari adalah seorang Pendidik  

KH Hasyim Asy’ari adalah guru sekaligus Pendiri Pondok 

pesantren tebuireng dimana telah banyak melahirkan para ulama dan 

cendikiawan yang juga ikut berkiprah dalam memajukan dunia 

pesantren didaerah masing-masing. KH Hasyim Asy’ari dikenal 

sebagai guru yang mengajar dengan lemah lembut. Menurut Basit 

Adnan dikutib dalam buku Salahuddin Hamid mengatakan belajar 

mengajar KH Hasyim Asy’ari dilakukan dengan cara lemah lembut 

dan penuh keikhlasan, karena menurutnya pelajaran yang disampaikan 

dengan cinta kasih akan selalu membekas dihati. Tidak mencela dan 

mengkritik tetapi mencontohkan yang baik seperti yang diajarkan 

Rosulullah yaitu Waaz dan Irsyad (memberikan contoh dan mendidik). 
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Karena pendekatan yang penuh cinta dan kasih sayang itulah maka 

proses pendidikan dan dakwah yang dikembangkan oleh KH Hasyim 

Asy’ri berhasil dengan baik terbukti dengan tebuireng yang semula 

penduduknya “Rusak” menjadi aman dan tentram.
108

 

2. KH Hasyim Asy’ari sebagai Ulama 

Selain sebagai pendidik KH Hasyim Asyari juga adalah 

seorang ulama besar. Pengetahuannya tentang agama (khususnya kitab 

Bukhari Muslim) sangat mendalam, sehingga KH Hasyim Asy’ari 

sebagai rujukan dan tempat bertanya tidak hanya para santri tetapi juga 

para ulama. Sehingga pada tahun 1920 beliau mendapat gelar 

“Hadratus Syeikh” dari para ulama, yang artinya maha guru sebagai 

suatu penghormatan atas kedalaman ilmu agamanya. 

Menurut Heru Sukardi yang dikutip dalam buku Salahuddin 

mengatakan KH Hasyim Asy’ari dalam kapasitasnya sebagai ulama 

selalu memberikan pengajian dalam bentuk kuliah umum satu jam 

sebelum dan setelah sholat fardhu, yang selalu diikuti oleh seluruh 

para santri. Pada bulan Ramadhan pula KH Hasyim Asy’ari yang 

memiliki spesialisasi dalam ilmu hadist “fan” juga memberikan kuliah 

istimewa khusus mengenai hadist shahih Bukhari Muslim. Kedua kitab 

hadist tersebut harus dikhatamkan oleh para santri dalam bulan 

Ramadhan. Pelajaran dan pengajian yang dilakukan secara tertib dan 

terarah membuat banyak orang menyebutnya Tebuireng sebagai 
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miniatur dari Universitas Al-Azhar Mesir. Sehingga tebuireng berhasil 

menarik simpatik masyarakat untuk menimba ilmu disana, tebuireng 

pun sempat diakui oleh pemerintah kolonial belanda pada tahun 

1906.
109

 

3. KH Hasyim Asy’ari sebagai Pemimpin 

Hadratus Syeikh Hasyim Asy’ari adalah pendiri Jam’iyah 

Nahdlatul Ulama beserta murid dan juga para sahabatnya. Organisasi 

Islam yang bernama Nahdatul Ulama, secara formal berada dibawah 

komando Kiai Wahab Hasbullah akan tetapi dalam setiap melangkah  

selalu berkonsultasi dan meminta restu dengan KH Hasyim Asy’ari. 

Dapat dikatakan bahwa NU secara keorganisasian Kiai Wahab 

Hasbullah adalah Raganya, sedangkan Ruh dan Jiwanya ada pada KH 

Hasyim Asyari.  

Pada tahun 1926 KH Hasyim Asy’ari menempati posisi sebagai 

Rais Akbar, istilah Rais Akbar hanya diperuntukkan kepada Hadratus 

Syeikh Hasyim Asy’ari dan disandangkan hingga beliau wafat. Para 

penggantinya sejak Kyai Wahab Hasbullah hingga kini, tidak lagi 

menggunakan istilah Rais Akbar melainkan Rais am. Hal ini 

membuktikan betapa besar pengaruh Kyai Hasyim Asyari. KH Hasyim 

Asy’ari bukan hanya memimpin pondok pesantren dan Nahdatul 
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Ulama tetapi beliau pun ikut terlibat dalam pergerakan pengusir 

penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
110

 

5. Sahabat dan Murid K.H Hasyim Asy’ari 

  Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah bertepatan dengan 31 

Januari 1926 , KH Hasyim As’ari mendeklarasikan berdirinya 

Nahdlatul Ulama  bersama dengan Murid serta sahabatnya yakni Kyai 

Wahab Hasbullah, Kyai Bisri Syansuri, Kyai Ridwan Abdullah, Kyai 

Mas Alwi Abdul Aziz, beserta murid lainnya. Adapun tujuan 

didirikannya NU adalah untuk menegakkan syari’at Islam menurut 

Ahlussunah Waljama’ah. 

Tampilnya KH Hasyim As’ari sebagai puncuk pimpinan NU dan 

sekaligus sebagai ulama senior merupakan modal yang sangat kuat 

dalam merintis persatuan para ulama tradisional untuk membesarkan 

NU. Disamping itu pula ketokohan Hasyim Asy’ari yang kharismatik 

memudahkan koordinasi dalam organisasi karena para ulama ustad dan 

astaid sangat respek, tunduk dan patuh pada beliau. Apalagi para santri 

yang pernah belajar di tebuireng. 

Kiprah tokoh-tokoh Nu dalam konstelasi politis nasional semakin 

menampakkan citra islam bermazhab, ketika pemerintah belanda 

terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan dan mulai tersebarnya 

tulisan menghina Islam. Maka pertengkaran, perselisihan yang terjadi 

para ulama-ulama pembaharu abad  21 mulai berkurang, antara 

                                                             
110

Azyumardi Azra, Op.cit., h.380  



76 
 

 
  

Muhammadiyah dengan NU, Persis denganAl-Irsyad “non Mazhab”. 

KH Hasyim Asyari dalam muktamar di banjar masin menyerukan 

kepada umat Islam dan Jami’iyah untuk meningkatkan Ukhuwah 

Islamiyah dan menghindari pertengkaran soal Khilafiyyah (cabang) 

untuk menghadapi musuh-musuh Islam yang sebenarnya.
111

 

Himbauan yang cukup keras namun bijak dilakukan KH Hsyim 

Asy’ari sebagai respon atas pertengkaran masalah furu’iyah antara Nu 

dan Muhammadiyah, dan Persis, dalam masalah“Talqin mayit, 

selamatan, ziarah kubur, doa iftittah, qunut dan masalah-masalah 

lainnya. Seruan KH Hasyim Asy’ari cukup mengetuk kesadaran para 

tokoh Islam akan perlunya kebersamaan, persatuan melawan Musuh 

Islam yang sesungguhnya. Maka pada saat itu dalam rangka 

mewujudkan ukhuwah Islamiyah, tokok-tokoh Islam dalam berbagai 

organisasi Islam mendirikan organisasi federasi dengan nama MIAI 

(Majelis Islam ‘Ala Indonesia) sebagai hasil musyawarah yang dihadiri 

oleh KH Hasyim Asy’ari, Wondoamiseno (PSII), KH Faqih Usman 

(Muhammadiyah), Dr. Sukiman (PII), KH Wahid Hasbullah (NU), KH 

Mas Mansyur, KH Wahid Hasyim dan banyak lagi lainnya.
112

 

Menurut Lathiful Khuluq tigabelas organisasi Islam bergabung 

dalam federasi ini dan semuanya bersatu menghadapi politik belanda 

yang merugikan Islam. KH Hasym Asy’ari mulai serius 

memperhatikan masalah politik, sehingga berhasil melakukan 
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kerjasama dengan GAPI (Gerakan Politik Indonesia) menghadapi 

bersama untuk memperjuangkan hak-hak politik bangsa indonesia dan 

kemerdekaan Indonesia.
113

 

Pada tahun 1942 Belanda jatuh ketangan jepang di kalijati, jepang 

melanjutkan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda kepada bangsa 

Indonesia. Menurut Zuhairi dalam bukunya menuliskan pada suatu 

masa KH Hasyim Asy’ari menolak untuk melakukan seikerei yaitu 

kewajiban memberikan penghormatan dengan cara membungkukkan 

badan sebagai symbol penghormatan kepada Dewa Matahari. 

Penolakan Kyai Hasyim Asy’ari mendapatkan respon dari tentara 

jepang sehingga kyai Hasyim Asy’ari beserta sejumlah sahabatnya 

diringkus dalam penjara. Selain itu beliau juga di fitnah mendalangi 

perusakan pabrik gula dijombang. Setelah pristiwa itu pondok 

pesantren ditutup untuk sementara.
114

 

Pengaruh dan kecintaan kepada bangsa indonesia terbilang sangat 

tinggi, menurut Saifuddin Zuhri dikutip oleh Salahuddin Hamid 

menggambarkan suasana ketegangan yang terjadi pada masa 

penahananya oleh tentara jepang, selama dalam tawanan jepang KH 

Hasyim Asy’ari disiksa secara kejam, sehingga jari jemari tangannya 

remuk tak bisa digerakkan lagi. Mengetahui Kyainya mendapat 

perlakukan kejam ribuan para santri dan alumni berunjuk rasa ke 

                                                             
113 Lathiful Khuluq, Fajar Kebangkitan Ulama Biografi KH Hasyim Asy’ari ( Yogyakarta 
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penjara jepang bentuk sikap perlawanan dan mereka minta untuk 

dipenjarakan bersama-sama Kyai Hasyim. Mendapati hal tersebut KH 

Hasyim Asyari dipindahkan ke Mojokerto kemudian  kebubutan 

surabaya. Sampai akhirnya KH Hasyim Asy’ari berhasil dibebaskan 

oleh putranya Wahid Hasyim dengan Meloby tentara jepang. Hingga 

bebas pada tanggal 18 Agustus 1942 setelah mendekap selama empat 

bulan dalam penjara.
115

 

KH Hasyim Asy’ari merupakan ulama pejuang kemerdekaan 

Indonesia, walaupun fisiknya sudah tidak kuat lagi, tapi semangat 

kemerdekaan masih ada pada dirinya, KH Hasyim Asy’ari masih 

memberikan komando jihad fi sabilillah kepada para santrinya untuk 

bersama-sama melawan para penjajah termaksud kepada Jendral 

Soedirman dan Bung tomo yang saat itu menjadi Garda terdepan untuk 

kebebasan Indonesia. Sampai beliau menghembuskan nafas 

terakhirnya. pada tanggal 25 juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadhan 

1336 H, ketika mendengar markas Hizbullah-Sabilillah jatuh ketangan 

belanda, beliau langsung jatuh sakit dan kembali kepada Allah SWT 

kemudian dimakamkan dimakam keluarganya di pondok pesantren 

TebuIreng Jombang. 

6. Dasar Pemikiran K.H Hasyim Asy’ari  

Pemikiran KH Hasyim Asy’ari berangkat dari keprihatinannya 

terhadap situasi dan kondisi umat Islam yang makin terpuruk, bukan 
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hanya itu banyaknya organisasi-organisasi pembaharu Islam yang ego 

terhadap jatidiri organisasinya sendiri dan masih mempermasalahkan 

masalah furu’iyah dan cabang dalam agama, sehingga umat dan 

bangsa mengalami Stagnan dalam berfikir. Disusul pula dengan 

jajahan Kolonial belanda yang tidak henti-hentinya memeras harta 

bangsa Indonesia kemudian kembali dijajah oleh Jepang. Masuknya 

jepang semakin mencengkram dan sangat merugikan bangsa 

Indonesia.  

Latar Belakang situasi dan kondisi tersebut KH Hasyim Asy’ari 

mengambil sikap untuk menyatukan pemikiran jam’iyah yang sudah 

berdiri untuk membuat benteng persatuan yang kokoh melawan 

penjajah.  Sehingga pada muktamar NU diBanjar masin KH Hasyim 

Asy’ari dalam pidatonya menyampaikan untuk merekatkan Ukhuwah 

Islamiyah dan menghindari pertengkaran masalah  khilafiyyah untuk 

menghadapi musuh Islam yang sebenarnya. Padahal saat itu KH 

Hasyim Asy’ari sangat mempertahankan ajaran-ajaran mazhab dan 

pentingnya praktek-praktek tarekat, pemikirannya mengenai mazhab 

tersebut kiranya sejalan dengan pemikiran gurunya syeikh Ahmad 

Khatib, ia pun berkeyakinan bahwa tidak mungkin memahami maksud 

yang sebenarnya dari Al-Qur’an dan sunnah tanpa mempelajari 

pendapat-pendapat ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab. 

Dalam muktamar itu KH Hasyim Asy’ari menyatakan : 



80 
 

 
  

“Di antara kalian sampai saat ini masih mengobarkan api fitnah 

dan peselisihan, kalian masih saling unggul dan mengungguli dan 

saling bermusuhan. Hai para ulama yang taasshub (paham yang 

membela golongan dan kelompok etnis meskipun pendiriannya 

salah dan tidak mau dibenarkan) pada sebagian mazhab atau qoul 

ulama. Tingkalkanlah taasshub kalian terhadap masalah-masalah 

yang furu’ (cabang) karena masalah ini ada dua pendapat, bahwa 

setiap mujtahid itu benar, kedua bahwa yang benar hanyalah satu 

tetapi yang satu tetap mendapatkan pahala. Maka tinggalkanlah 

taasshub kalian. Tinggalkanlah nafsu tercela, pertahankan agama 

Islam dan berjuanglah menolak orang-orang yang sengaja 

meremehkan al-Qur’an dan Allah serta orang-orang yang 

menyebarkan ilmu bathil dan sesat. Apabila kalian melihat 

seseorang mengerjakan amalan atas dasar fatwa seseorang yang 

memang boleh diikuti (di-taqlid) diantara imam-imam mazhab 

yang mu’tabar; bila kalian tidak menyetujuinya janganlah kalian 

lantas bersikap keras. Berilah petunjuk dengan lemah lembut, bila 

mereka tidak mau mengikuti pendapat kalian, jangan lalu kalian 

memusuhi. Sebab sikap seperti itu sama dengan orang yang 

membangun kota tetapi merobohkan istananya.  

7. Karya KH Hasyim Asy’ari 

Sebagai seorang Ulama, pendidik dan pejuang bangsa. KH Hasyim 

Asy’ari melalui pesantren Tebuireng telah banyak mencetak para 

ulama dan pemimpin bangsa, banyak dari murid KH Hasyim Asy’ari 

yang telah  menyelesaikan pendidikannya di tebuireng kemudian 

mengembangkan pondok pesantren dilingkungan tempat tinggal 

masing-masing hingga memiliki 100 sampai 1000 orang santri yang 

tersebar dipulai jawa. Namun yang membedakan kyai hasyim dengan 

ulama pada umumnya adalah kegemarannya menulis. Telah banyak 
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kitab-kitab yang beliau tulis sebagai pedoman bagi para santri dan 

generasi penerusnya.  

1) Adab al-‘Alim wa al- Muta’allim (Kitab ini berisi tentang 

prilaku Guru dan Murid). 

2) At-Tibyan Fi Nahyi’an Muqotta’at Al-Ikhwan (Kitab ini 

berisi tentang larangan memutuskan tali silaturrahim 

sesama muslim dan bahayanya). 

3) Ziyadah Ta’liqat (kitab ini berisi tentang jawaban KH 

Hasyim Asy’ari terhadap pernyataan (statement) dari Syekh 

Abdullah bin Yasin yang dianggap beliau melemahkan 

warga NU). 

4) At Tanbihat al- Wajibat (Kitab ini berisi tentang hal-hal 

yang harus di perhatikan saat maulid Nabi, agar perayaan 

berjalan dengan baik sebagaimana tujuan utamanya) 

5) Ar- Risalah al-Jamiah (Kumpulan Risalah, penjelasan-

penjelasan tentang keadaan orang yang meninggal dunia, 

tanda-tanda kiamat serta penjelasan tentang sunnah dan 

Bid’ah). 

6) An-Nur Al-Mubin (Cahaya Penerang dan mencintai 

Sayyidil mursalin Nabi Muhammad SAW dan hal-hal yang 

mesti diikuti dalam rangka menghidupkan sunnahnya). 

7) Ad-Dzurrah al-Muntasyirah fi Massail at-Tisa Asyaroh 

(kitab ini membahas 19 Masalah Thariqat, wali-wa;i dan 

hal hal penting bagi para pengikut thariqat). 

8) Dhaw’wil Misbah fi Bayan Ahkam Al-Nikah (Kitab ini 

berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, 

mulai dari aspek hukum, syariat, rukun, hingga hak-hak 

dalam pernikahan). 

9) Ar-Risalah At-Tauhidiyah ( Risalah Ketauhidan, kitab ini 

berisi tentang Akidah ahlussunah wal jama’ah 



82 
 

 
  

10)  Al- Qola’id (Kalung Perhiasan, Kitab ini menerangkan 

tentang akidah yang wajib) 

Mungkin masih banyak kitab-kitab lain yang ditulis oleh 

KH Hasyim Asy’ari yang belum berhasil diungkapkan, namun 

karya-karya diatas sudah cukup untuk mewakili hasil-hasil tulisan 

beliau. Demikianlah sosok tokoh ulama pejuang pendidikan yang 

sangat berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan pesantren 

di Tanah Air.
116
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Pemikiran KH Ahmad Dahlan tentang Etika Guru dalam Pendidikan 

Islam 

KH Ahmad Dahlan adalah tokoh yang tidak banyak meninggalkan 

karya, KH Ahmad Dahlan lebih banyak menampilkan sosok amaliyah dan 

menyalurkan gagasan-gagasannya dalam persyarikatan Muhammadiyah 

yang didirikan. Dalam menampilkan pandangannya mengenai Etika guru 

dalam pendidikan Islam penulis menggunakan Naskah Pidato yang 

berjudul “Kesatuan Hidup Manusia”  serta Peringatan bagi sekalian 

Muslimin (Muhammadiyah) yang disampaikan dalam kongres ke-1 di 

cirebon pada tahun 1912 , kemudian penulis menggunakan buku yang 

ditulis oleh murid beliau KH Hadjid yang berjudul “Falsafah Ajaran KH 

Ahmad Dahlan” selama 6 tahun bergabung di Muhammadiyah dan ikut 

menemani perjuangan KH Ahmad Dahlan sampai akhir hayatnya. 

Didalam ketiga sumber diatas memang tidak secara gamblang 

menjelaskan etika guru, namun dari ketiga sumber tersebut penulis dapat 

mengintreprestasikan gagasan-gagasan KH Ahmad Dahlan serta didukung 

dengan berbagai kisah dan pesan-pesan yang dipaparkan oleh murid yang 

hidup dizamannya. Sebelum penulis penguraikan pandangan KH Ahmad 

dahlan tentang etika guru, penulis ingin mengungkapkan KH Ahmad 

dahlan adalah sosok pendidik yang terbuka, dalam hubungan nya dengan 
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murid, kiranya lebih akrab, bebas dan demokratis. Kemudian KH Ahmad 

dahlan sudah tidak menerapkan pendidikan sistem pesantren akan tetapi 

memadukan pendidikan model barat dengan pendidikan tradisional karena 

menurutnya pendidikan pesantren hanya menjadikan insan yang shalih 

saja tanpa mengenal huruf latin, sedangkan mendidikan barat hanya 

mengajarkan keduniawian saja tanpa didasari agama yang akan menjadi 

sekuler, dengan mengabungkan keduanya maka akan terbentuk pribadi 

yang “utuh” atau “sempurna”, sholih dan berintelektual atau yang sering 

kita dengar Ulama-Intelek atau Intelek-Ulama.  

1. Etika Guru Terhadap Profesi 

Ada 2 poit yang penulis ambil dalam kode etik guru terhadap 

profesi  kemudian akan penulis kolaborasikan dengan pandangan 

KH Ahmad Dahlan. 

a. Guru dalam Profesinya merupakan pengabdian kepada Allah 

SWT. 

KH Hadjid murid KH Ahmad Dahlan menuliskan dalam 

tulisannya, KH Ahmad Dahlan mempunyai sifat dzakak (cerdas 

akalnya) untuk memahami kitab yang sukar, tetapi beliau 

mempunyai Maziyah keistimewaan dalam “Khauf” rasa takut 

terhadap Allah, sehingga nampak pada nasehat-nasehatnya. 

“... Orang jang djiwanja menghadap kepada Allah dan 

berpaling dari lainja. Bersih tidak dipengaruhi oleh lain-lain 

nja hanja kepada Allah, tidak tertawan kebendaan dan harta 
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benda, dengan bukti dapat dilihat menjerahkan harta benda 

dan dirinya kepada Allah.”
117

 

   

Kemudian dalam kongres ke 1 cirebon KH Ahmad Dahlan pernah 

menuliskan dalam menuskrip pidatonya tahun 1921. 

. . . Lagi pula jika kita mengingat akan kewajiban kita 

kepada agama, hal yang demikian itu sudah tentu dapat 

berlaku, dan orang yang akan menjadi guru itu barangkali 

juga suka mendermakan kekuatan dan kepandaiannya 

dengan tidak begitu harga kepandaian dan kekuatan 

dirasakan bahwa ia beribadah kepada Allah.
118

 

 

Semua perbuatan Ahmad Dahlan selalu berorientasikan 

kepada Sang Khaliq’ Allah SWT. KH Ahmad Dahlan selalu 

menanamkan sifat zuhud dalam dirinya. Dalam Kepribadiannya 

KH Ahmad Dahlan telah mencontohkan bahwa seorang Dai’, 

Ulama, Kiai, Ustad, Guru hendaknya memiliki hati yang bersih dan 

ikhlas dalam memberi pelajaran. bahwa ilmu yang dimilikinya 

bukan hanya untuk mendapatkan hatra benda yang melimpah 

namun sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT. 

Sebagaimana yang tertuang dalam UU kode Etik Profesi guru 

dalam pendum PGRI bahwa pendidikan merupakan suatu bidang 

pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Tanah 

Air. Merasa turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita 

kemerdekaaan bangsa Indonesia 
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 KRH Hadjid, 7 Falsafah Ajaran KH Ahmad Dahlan, (Yogyakarta : Lrmbaga Pustaka, 

2011), h. 7  
118 Abdul Munir Mulkhan, Warisan Intelektual KH Ahmad Dahlan, pada transkip pidato 

KH Ahmad Dahlan, Peringatan bagi sekalian Muslimin, Majelis Taman Pustaka 1923, ( 
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b. Guru dalam Profesinya harus memiliki sikap ikhlas dan 

bertanggung jawab atas amanahnya. 

KH Ahmad Dahlan selalu mendidik muridnya dengan 

keteladanan dan mengajarkan kepada murid nya “sedikit bicara 

banyak bekerja”, KH Ahmad Dahlan juga dikenal ulama yang 

beramal nyata, ramah menanamkan keikhlasan. Sebagaimana KH 

Hadjid menyampaikan KH Ahmad Dahlan selalu memberikan 

pelajaran sebagai berikut : 

“(Manusia itu semuanya mati (mati perasaannya) kecuali 

para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu dan ulama-

ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang 

beramal. Dan mereka yang beramalpun semuanya dalam 

kekhawatiran kecuali mereka yang ikhlas dan bersih).
119

 

 

Pernyataan KH Ahmad Dahlan diatas dapat kita lihat 

bahwa, ulama yang dimaksud diatas adalah oyamg yang berilmu, 

yakni pengajar, pendidik, guru, kiai, ustad, ustazah yang 

mengamalkan ilmu nya harus disertai dengan keikhlasan dan hati 

yang bersih mengharap kepada Allah SWT. Hati yang bersih dan 

penuh keikhlasan maka pengajaran akan mudah sampai kepada 

peserta didik, tetapi sebaliknya apabila tidak ikhlas maka peserta 

didik pun sulit dalam menerima pelajaran dari seorang guru.  
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2. Etika Guru Terhadap Peserta didik 

Berikut penulis akan menguraikan etika guru dalam pendidikan 

menurut KH Ahmad Dahlan mengacu dari teori etika guru menurut 

Al-Ghazali. 

a.  Seorang guru harus memperlihatkan kebaikan, simpati dan 

empati kepada muridnya, serta memperlakukan mereka dengan 

kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri.  

Dalam buku yang dikutip oleh asrofie yang berjudul KH 

Ahmad Dahlan pemikiran dan kepemimpinannya, salah satu murid 

KH Ahmad Dahlan yang bernama Sugardo Purbakawaca  

menggambarkan kepribadian KH Ahmad Dahlan ia mengatakan,  

Kijai Dachlan adalah seorang pendidik, jang benar-benar 

berdjiwa pendidik. Sajak waktu masih sekolah di 

Kweekshool Djetis dalam tahun 1914 – 1918 pernah 

mendapat peladjaran dari beliau. Kalau saja mengingat 

kedjadian ini  sungguh-sungguh historis sekali. Sewaktu 

dikalangan kami angkatan muda mengemukakan pertanjaan 

kepada beliau, apakah tidak boleh bersembahjang dengan 

memakai bahasa djadwa. Oleh Kyai diperbolehkan. Setelah 

kami mengetahui bahasa arabnja, barulah kami tidak 

berkeberatan tidak mempergunakan bahasa djawa. Tjara 

beliau jang bidjaksana ini menimbulkan kekaguman kami, 

karena berbeda dengan cara pesantren. Sikap kami terhadap 

beliau lain tidak hanjalah kagum dan hormat. Sebagai 

seorang anak jang berada disamping orang  tuanja.  

Semua pertanyaan jang dimadjukan oleh anak-anak muda 

semuanja dapat ditampung oleh beliau dengan djawaban-

djawaban jang memuaskan.
120
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Dari dialaog diatas KH Ahmad Dahlan sudah memberikan 

contoh bagaimana berinteraksi dengan murid-murid nya, 

kepribadian nya bukan hanya sebagai seorang guru dan pengajar 

saja tetapi muridnya merasakan KH Ahmad Dahlan sebagai orang 

tuanya sendiri.  

Kemudian, KH Ahmad Dahlan dalam naskah prasarana 

Muhammadiyah kongres Islam dicirebon ke 1 tahun 1921 

menuliskan : bahwa didikan dan pengajaran dalam sekolah Islam 

itu harus berisi salah satunya cinta kepada sesama manusia, dan 

memihak kepada nasib orang yang sengsara.
121

 

KH Ahmad Dahlan menganjurkan bahwa dalam mendidik 

dan mengajar perlu rasa cinta dan kasih sayang kepada peserta 

didik. Karena dalam menjalankan pengajaran agar masuk ke relung 

hati harus disertai suka terhadap gurunya.  

b. Seorang guru mengikuti teladan dan contoh dari akhlak  

Rosulullah. 

Pribadi Ahmad Dahlan, manusia yang sepi ing pamrih, tapi 

rame ing gawe. Manusia yang ikhlas, manusia yang jernih, jauh 

dari rasa dendam dan dengki. kyai manusia yang telah matang 

jiwanya, karena beliau dapat tenang dialam hidupnya. KH Hadjid 

mengungkapkan dalam tulisan terakhirnya KH Ahmad dalan 

mengungkapkan. 
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“Muhammad SAW adalah seorang pemimpin dunia yang 

telah datang membawa agama yang benar yang termahsyur 

didunia untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang 

mendatangkan kebahagiaan”.
122

 

Kepribadian KH Ahmad dahlan mencontoh teladan baginda 

Rosulullah, sifat ikhlas, zuhud terhadap dunia, dan kecintaan nya 

kepada baginda Rosulullah jugalah organisasi yang didirikan 

mengambil  dari pada Nabi Muhammad SAW berharap anggota 

Muhammadiyah mencontoh teladan Nabi Muhammad SAW. 

c.  Seorang guru tidak boleh menyembunyikan nasihat atau 

ajaran untuk diberikan kepada murid-muridnya. 

Al-ghazali mengungkapkan bahwa seorang guru tidak hanya 

menyampaikan pelajaran saja tetapi seorang guru dianjurkan 

menambah nasihat-nasihat agar anak didik lebih memiliki 

kedekatan kepada Allah.  

Dalam transkip pidato nya yang dipublikasikan oleh HB 

Muhammadiyah tahun 1923 KH Ahmad Dahlan pernah 

menyampaikan 

“Setiap manusia memiliki akal dan akal manusia 

mempunyai watak dasar menerima segala pengetahuan, 

karena pengetahuan bagi akal adalah merupakan 

kebutuhannya. Akal itu bagaikan sebuah buji atau bibit 

yang terbenam dalam bumi, agar supaya bibit (akal) itu 

tumbuh dari bumi dan kemudian menjadi pohon yang besar 

harus disiangi, disiram secara terus menerus, demikian juga 

halnya manusia, tidak akan tumbuh dan bertambah 

sempurna apabila tidak disiram dengan pengetahuan. Akan 
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tetapi usaha menyiram akal dengan pengetahuan tersebut 

harus sejalan dengan kehendak Allah Yang Maha Kuasa.
123

 

KH Ahmad dahlan memandang bahwa manusia mempunyai 

potensi yang sangat mendasar yaitu akal. untuk menerima segala 

macam pengetahuan. yang secara kontinyu perlu dipelihara serta 

dikembangkan guna untuk menyeimbangkan antara kemampuan 

lahiriyah, batiniah, duniawi dan ukhrawi kemudian sadar akan 

fitrah nya sebagai hamba Allah.  

d. Seorang guru mencegah peserta didik melakukan kejahatan 

dan perbuatan tercela  

Menurut KH Hadjid dalam falsafah ajaran KH Ahmd 

Dahlan selalu menyampaikan setiap perbuatan akan dipertanggung 

jawabkan. KH Ahmad Dahlan menyampaikan hidup didunia ini 

hanya sekali untuk bertaruh, sesudah mati akan mendapatkan 

kesbahagiaan atau kesengsaraan. Dalam pelajarannya terhadap 

muridnya selalu menyampaiakan prihal kematian bahkan sampai 

diulangi berkali-kali penjelasan tersebut.  

“saya ulangi perkataan tadi : hidup didunia hanya sekali 

buat tebakan, hidup sekali buat pertaruhan. Menurut ajaran 

para Nabi para Rosul terutama Nabi Muhammad SAW 

berganti-ganti terus menerus hingga sekarang ini, mereka 

umat Islam mengambil keputusan bahwa manusia itu ada 

asal usulnya, sesudah mati akan  menerima akibat pahala 

ataupun hukuman.terhadap orang-orang yang berbuat salah, 

buruk tingkah lakunya akan mendapatkan hukuman dan 

siksa yang sangat pedih. Kalau hidupnya yang sekali itu 

sampai sesat, keliru apalagi sampai salah kepercayaan dan 
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tingkah launya pasti akan celaka, rugi dan sengsara selama-

lamanya.
124

 

KH Ahmad Dahlan sering setiap berkumpul dengan murid dan 

kawan-kawannya beliau memberikan peringatan 

“Lengah, kalau terlandjur terus menerus lengah, tentu akan 

sengsara didunia dan acherat. Maka dari itu djangan sampai 

lengah, kita harus berhati-hati; sedangkan orang jang 

mentjari kemuliaan didunia sadja. Kalau hanya seenaknja 

tidak bersungguh-sungguh tidak akan berhasil, lebih-lebih 

mentjari keselamatan, kemuliaan di acherat. Kalau hanja 

seenaknja sungguh tidak akan berhasil.
125

 

Nasihat yang senantiasa diberikan KH Ahmad Dahlan kepada 

murid-muridnya, harus bersikap hati-hati dalam bertindak, jangan 

sampai lengah, berusaha untuk mendapatkan dunia manusia juga 

harus ingat akan akhiratnya. Karena setelah didunia maka semua 

akan kembali ke akhirat.  

e. Seorang guru tidak boleh merendahkan ilmu lainnya 

dihadapan para muridnya. 

Seorang guru senantiasa membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan dan terus menerus membiasakan diri untuk 

mempelajari dan mengkajinya. KH Ahmad dahlan mengatakan 

bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mantiq.  

“Setinggi-tinggi pendidikan bagi akal adalah belajar Ilmu 

Mantiq yang membahas sesuatu sesuai dengan kenyataan. 

Ilmu itu harus dipelajari, karena tidak ada manusia yang 

bisa mengetahui nama-nama dan bahasa tanpa belajar tanpa 

guru, tidak ada pula guru yang mengajar tanpa guru dan 
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begitu seterusnya hingga pemilik ilmu dan Maha Guru 

yaitu Allah sendiri.
126

 

Selanjutnya KH Ahmad Dahlan juga mengatakan,  

 “Biasa jika seseorang bisa berbicara dengan fasih dan tajam 

serta tepat karena banyaknya ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. Tapi, yang istimewa ialah orang bisa menerima 

pembicaaan orang lain.
127

 

Sifat seorang guru tidak boleh merasa ilmu nya lebih tinggi, 

sehingga merendahkan ilmu yang lain. karena diatas ilmu nya ada 

guru yang mengajrkan, diatas gurunya lagi ada guru sampai pada 

Maha Guru yakni Allah SWT. Seorang guru hendaknya bersifat 

terbuka tidak menyalahkan orang lainn bahwa hanya pendapat dia 

yang benar, jadilah seorang guru yang istimewa bisa terbuka 

menerima pembicaraan dan masukan orang lain. 

f.  Seorang guru menyampaikan materi pengajaran sesuai 

dengan tingkat pemahaman peserta didik. 

KH Ahmad dahlan dalam mengajarkan muridnya selalu 

menanamkan amaliyah pada ayat-ayat Al-Qur’an dalam kehidupan 

nyata. Melalui metode pembiasaaan dan praktek nyata ini KH 

Ahmad dahlan hendak membentuk Akhlak Mulia pada diri murid-

muridnya. Sesuatu yang biasa dikerjakan mka akan menjadi suatu 

kebiasaan.  

Ada kisah menarik tentang KH Ahmad Dahlan  dalam dalam 

mengajar saat kuliah subuh, dikutip dari buku junus salam  dengan 
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judul KH Ahmad Dahlan Amal dan perjuangan nya. Saat itu KH 

Ahmad dahlan berulang kali mengajarkan tafsir qur’an al-maun, 

hingga beberapa pagi tidak ditambah-tambah hingga suatu ketika 

terlontar pertanyaan dari salah satu muridnya bernama H. Sudja. 

“Kiai! Mengapa pelajarannya tidak ditambah-tambah?” 

tanya H Sudja. 

“Apa kamu sudah mengerti betul?” tanya beliau pula. 

“kita sudah hafal semua kiai, jawab H. Sudja’ 

“kalau sudah hafal apa sudah diamalkan?” tanya kiai. 

“Apa yang diamalkan? Bukankah surat al-maun berulang 

kali kami   baca dan dirangkap fatihah dikala kami 

sholat?” jawab sudja’.  

“Bukan itu yang saya maksudkan, diamalkan artinya 

dipraktekkan, dikerjakan! Rupanya sudara-saudara belum 

mengamalkan. Oleh karena itu mulai hari ini, saudara-

saudara agar berkeliling mencari orang miskin. Kalau 

sudah dapat bawa pulanglah kerumahmu masing-masing. 

Berilah mereka mandi dengan sabun yang baik, berilah 

pakaian yang bersih, berilah makan dan minum, serta 

tempat tidur dirumahmu. Sekarang juga pengajian saya 

tutup dan saudara-saudara melakukan petunjuk saya tadi 

“jawab Kyai Dahlan
128

 

Cerita diatas mungkin tidak asing bagi warga Muhammadiyah 

tentang pengajian Surat al-Maun, Kyai selalu menyampaikan 

pengajarn sesuai dengan pemahaman muridnya. Bahwa Al-Qur’an 

itu bukan hanya untuk dibaca dan hafalkan saja namun bagaimana 

menekankan pentinnya  mengamalkan dalam bentuk yang nyata. 

Kemudian dalam ceramah-ceramahnya pula KH Ahmad Dahlan 
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menyerukan bagi setiap orang yang berlebihan harta untuk 

memenuhi hak dan berlaku adil terhadap orang miskin, yatim piatu 

dan mereka-mereka yang terlantar. Dari seruan itulah kemudian 

lahir lembaga pengelolaan zakat. 

g Seorang guru menyampaikan materi dengan jelas kepada 

peserta didik yang berkemampuan rendah. 

Seorang guru diharapkan mengajarkan materi sesuai dengan 

kapasitas pemahaman perserta didik, tidak diperkenan kan 

melanjutkan pengajaran kepada peserta didik yang berkemampuan 

rendah. KH Ahmad dahlan mengajarkan muridnya secara bertahap, 

sebagaimana yang diungkapkan KRH Hadjid’  

“Pelajaran itu terbagi menjadi dua yaitu belajar ilmu dan 

belajar amal. Semua pelajaran harus dengan cara sedikit-demi 

sedikit, setingkat demi setingkat. Misalnya seoarang anak 

akan mempelajari huruf a,b,c,d  kalau belum faham benar-

benar tentang 4 huruf tersebut, tidak perlu ditambah 

pelajarannya dengan e,f,g,h .
129

 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa KH Ahmad Dahlan 

sangat memperhatikan kemampuan anak didiknya dalam  

menerima pelajaran, apabila dirasa belum memahami satu materi 

yang diberikan maka ia tidak akan menambah materi pelajaran 

yang lain kepada muridnya. 
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h.  Seorang guru hendaknya mengamalkan ilmunya, jangan 

sampai ucapan bertentangan dengan perbuatan.  

Seorang guru hendaknya mengamalkan ilmu nya terlebih 

dahulu baru mengajarkan, KH Ahmad Dahlan kecewa kepada 

orang-orang yang suka banyak bicara tetapi sedikit sekali yang 

melakukan kebaikan. Banyak yang memberi pelajaran hanya 

sebatas didengar saya tanpa diaplikasikan dalam bentuk amal. 

Sebagaimana tersirat pesan singkat KH Ahmad Dahlan  

“Mula-mula agama Islam itu cemerlang, kemudian makin 

suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu adalah 

manusianya, bukan agamanya. Agama adalah bukan barang 

yang kasar, yang harus dimasukkan ditelinga, tetapi agama 

Islam adalah fitrah. Artinya, ajaran yang mencocoki 

kesucian manusia. Sesungguhnya agama bukanlah yang 

lahir yang dapat dilihat, namun ruhnya agama itu adalah 

amal.
130

 

Pesan yang dapat kita ambil diatas adalah, pengajaran yang 

dilakukan bukan hanya pada penyampaian yang hanya masuk 

ketelinga setelah itu sudah. Namun bagaimana pengajaran tersebut 

masuk kedalam hati manusia. Sehingga pengajaran dapat dikatakan 

berhasil atau tidak dilihat dari pada aplikasi amaliyahnya.    

3. Etika Guru Terhadap Guru 

Ada 3 point yang penulis ambil dalam kode etik guru terhadap 

guru kemudian akan penulis kolaborasikan dengan pandangan KH 

Ahmad Dahlan. 
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a. Guru Hendaknya bersifat terbuka dan demokratis terhadap 

  pendapat guru yang lain. 

KH Ahmad dalan mengatakan dalam transkip pidatonya 

Kesatuan Hidup Manusai dalam lampiran khusus Abdul munir 

Mulkhan, yang berisi tentang menghargai pendapat oranglain. 

“Biasa jika seseorang bisa berbicara dengan fasih dan tajam 

serta tepat karena banyaknya ilmu pengetahuan yang 

dimiliki. Tapi, yang istimewa ialah orang bisa menerima 

pembicaaan orang lain.
131

 

Sifat seorang guru tidak boleh merasa ilmu nya lebih tinggi, 

sehingga merendahkan ilmu yang lain. karena diatas ilmu nya ada 

guru yang mengajrkan, diatas gurunya lagi ada guru sampai pada 

Maha Guru yakni Allah SWT. Seorang guru hendaknya bersifat 

terbuka tidak menyalahkan orang lainn bahwa hanya pendapat dia 

yang benar, jadilah seorang guru yang istimewa bisa terbuka 

menerima pembicaraan dan masukan orang lain. 

b. Guru hendaknya membangun keharmonisan antar sesama 

guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam buku catatan KH Sudja’ dimana merupakan murid 

dan juga sekaligus sahabar KH Ahmad Dahlan menuliskan dalam 

bukunya yang berjudul Islam berkemajuan, bahwa KH Ahmad 

dahlan berwasiat kepada muridnya. KH Ibrahim. Dalam pesannya 

mengatakan. 
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“Him agama Islam itu kami misalkam laksana gayung 

(centong) yang sudah rusak pegangannya, dan rusak pula 

kalengnya, sudah sama bocor dimakan teyeng (karat), 

sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai gayung. Oleh 

karena itu kita umat Islam perlu menggunakan gayung 

tersebut, tetapi tidak dapat karena gayung itu sudah sangat 

rusak. Sedangkan kami tidak punya alat untuk 

memperbaikinya, tetapi tetangga dan kawan-kawan 

disekitarku itu banyak yang megang dan mempunyai alat 

itu, tapi mereka juga tidak mengetahui bahwa alat-alat yang 

dipegang dan dimiliki itu dapat digunakan untuk 

memperbaiki gayung yang kami butuhkan. Maka perlulah 

kami mesti berani meminjam untuk memperbaikinya. 

Siapakah tetangga dan kawan-kawan yanga da disekitar 

kami itu? Ialah kaum cerdik pandai dan mereka orang-orang 

terpelajar yang mereka itu tidak tau memahami agama 

Islam. Padahal, mereka itu pada dasarnya merasa dan 

mengakui bahwa pribadinya itu muslim juga. Karena 

banyak mereka itu memang daripada keturunan kaum 

muslimin, malah ada yang keturunan dari penghulu-

penghulu dan kyai-kyai terkemuka. Tetapi karena mereka 

melihat keadaaan umat Islam pada umumnya dalam 

keadaan krisis dari segala-galanya, mereka tidak ingin 

menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu dekatilah 

mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga 

mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka. Sehingga, 

perkenalan kita timbal balik, sama-sama memberi sama-

sama menerima.
132

 

Dari pemaparan diatas, dapatlah kita lihat bahwa corak pemikiran 

KH Ahmad Dahlan terhadap pendidikan tidak terlepas dari 

keprihatinan terhadap umat Islam pada saat itu yang mengalami 

keterbelakangan dan kemunduran. Diikuti dengan kehadiran 

kolonial belada yang mempengaruhi bangsa Indonesia, sehingga 

banyak kaum intelek yang bersikap acuh tak acuh. Akan tetapi KH 
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Ahmad dalan tetap membangun keharmonisan antar mereka. Diliat 

dari paragraf terakhir beliau mengatakan kepada ibrahim dekati 

mereka dengan cara yang sebaik-baiknya sehingga mengenal kita 

bukan malah sebaliknya makin memusuhi. Dengan hubungan yang 

baik menurut KH Ahmad dahlan diharapkan dapat memecahkan 

masalah bangsa Indonesai yang semakin hari semakin terpuruk. 

dilihat dari kontek diatas seorang guru seorang da’i hendaknya 

tetap membangun keharmonisan di antara guru,kepala sekolah, staf 

dan pengajar demi meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. 

d.  setiap guru hendaknya bersikap toleran dalam menyelesaikan 

setiap persoalan dan diselesaikan dengan musyawarah dan 

mufakat demi kepentingan bersama. 

Dalam pelajaran ke dua KH Hadjid mengatakan bawah KH Ahmad 

dalan menjelaskan, 

“Mengapa pemimpin-pemimpin agama dan tidak beragama 

selalu hanya beranggap mengambil keputusan sendiri tanpa 

mengadakan pertemuan antara mereka, tidak mau bertukar 

fikiran memperbincangkan mana yang benar dan mana 

yang salah? Hanya anggapan-anggapan, disepakati dengan 

istrinya, disepakati dengan muridnya, disepakati dengan 

teman gurunya sendiri. Tentu saja dibenarkan. Tetapi 

marilah mengadakan permusyawaratan dengan golongan 

lain diluar golongan masing-masing untuk membicarakan 

mana sesungguhnya yang benar itu? Dan manakah 

sesungguhnya yang salah itu.
133

 

Kemudian dalam pelajarannya KH Ahmad Dahlan menegaska 

pula, pentingnya musyawarah agar tidak terjadi perpecahan.  

                                                             
133 Hadjid, Op.Cit., h. 6 



99 
 

 
  

“mereka merasa sudah benar tidak memerlukan lagi untuk 

mengetahui keadaan golongan lain, tidak memerlukan 

bermusyawarah dengan golongan lainya dan mengabaikan 

terhadap hujjah atau alasan yang lain. sudah teguh 

pendiriannya sengaja tidak mau membandiangkan dan 

menimbang, tetapi kenyatannya satu sama lain selalu 

bertengkar, berselisih danbermusuhan. Padahal sudah 

menjadi kepastian barang yang diperselisihkan itu kalau 

sudah diselidiki tentu akan terdapat mana yang benar dan 

mana yang salah.
134

 

Dalam menyelesaikan persoalan diperlukan hati yang 

lapang dan fikiran yang jernih. KH Ahmad dahlan merupakan 

pribadi yang terbuka, toleran baik sesama etnis yang seagama 

maupun yang tidak seagama, dan sangat hati-hati dalam bertindak. 

Maka dianjurkan seorang guru untuk melakukan musyawarah 

setiap persoala yang dihadapi. Karena dengan musywarah akan 

dapat garis merahnya untuk mendapatkan solusi terbaik. 
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B. Pemikiran KH Hasyim Asy’ari tentang Etika Guru dalam Pendidikan 

Islam 

KH Hasyim Asy’ari adalah salah satu ulama yang banyak menulis, 

dari sekian banyak karyanya yang telah penulis paparkan dalam bagian 

biografi KH Hasyim Asyari salah satunya yakni kitab ‘Adabul ‘alim al 

muta’allim salah satu karya terpopler dalam pendidikan. Kitab ini berisi 

tentang pedoman bagi pejuang pendidikan yakni pendidik dan peserta 

didik, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dalam dunia pendidikan. 

Terjemahan kitab ini penulis gunakan sebagai sumber utama untuk 

mengetahui bagaimana etika guru dalam pendidikan Islam menurut KH 

Hasyim Asy’ari. Kitab al-‘alim wa al-Muta’allim secara keseluruhan 

berisi delapan bab, meliputi : 

1) Keutamaan Ilmu dan ahli Ilmu serta keutamaan 

mengajarkan dan mempelajari ilmu pengetahuan. 

2) Etika seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. 

3) Etika seorang pelajar terhadap guru 

4) Etika seorang pelajar terhadap pelajarannya 

5) Etika guru terhadap diri sendiri 

6) Etika Mengajar bagi ‘Alim (Ulama/ Guru) 

7) Etika guru bersama muridnya (Anak didik) 

8) Etika terhadap Kitab (buku) 

Dari delapan point diatas yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah 

tiga bab yang membahas mengenai seorang guru diantara nya bab ke lima 
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“etika guru bagi diri sendiri (guru), bab ke enam “Etika mengajar bagi 

‘Alim (guru), ketujuh tentang “etka guru terhadap siswa. Meskipun KH 

Hasyim Asyari telah memaparkan dengan rinci tentang bagaimana etika 

seorang pendidik disini penulis akan melihat pandagan etika KH Hasyim 

Asy’ari secara umum kedalam 8 point berikut : 

1. Etika Guru Terhadap Profesi 

Ada 2 point yang penulis ambil dalam kode etik guru terhadap 

profesi kemudian akan dikolaborasikan dengan pandangan KH 

Hasyim Asy’ari. 

a.  Guru dalam profesinya merupakan pengabdian kepada Allah  

    SWT 

  KH Hasyim Asy’ari adalah seorang kiai yang lahir dan tumbuh 

dari lingkungan pesantren tradisional, dan berasal dari keluarga 

elit, ia memiliki pemikiran kaum sufi, maka benar apabila 

pekerjaan seorang guru lebih diarahkan pada tujuan untuk mencari 

ridho Allah SWT. Hal tersebut termuat dalam ungkapan berikut : 

 hendaklah seorang guru( ان یقصد   بتعلیمھم   و   جھھ ا هللا     ) 

mengajari mereka dengan mencari keridhoan Allah. dalam 

menjalankan profesi seorang guru yang tugas utamanya memberi 

pengajaran dan pendidikan kepada siswa, sudah seharusnya 

seorang guru membangun niat dan tujuan yang luhur, yakni demi 
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mencari ridho Allah SWT, mengamalkan ilmu pengetahuan dan 

menghidupkan syariat Islam, ...”
135

 

Dari ungkapan diatas KH Hasyim Asy’ari menganjurkan seorang 

guru seharusnya tidak memanfaatkan ilmu yang ia miliki sebagai 

mencari keuntungan duniawai namun melainkan pekerjaannya 

untuk mencari ridho Allah SWT. 

b.       Guru dalam profesinya harus memiliki sikap ikhlas dan  

          bertanggungjawab atas amanahnya. 

Al Ghazali mengungkapkan bahwa seorang guru dianjurkan 

mengikuti teladan dan contoh dari akhlak Rasulullah SAW, dengan 

perkataan lain seorang guru tidak diperkenankan menuntut imbalan 

bagi aktifitas mengajarnya, selain mengharap kedekatan diri kita 

kepada Allah SWT semata. Abdurrahman al-Nahlawi juga 

mengatakan bahwa seorang guru dalam menjalankan aktivitas 

pendidikan disertai dengan penuh keikhlasan, artinya ia 

menjalankan profesinya hanya bermaksud mendapatkan keridhan 

Allah, dan menegakkan kebenaran. Sementara KH Hasyim Asy’ari 

mengatakan hal yang sama dalam bebrapa ungkapan diantaranya

   ا ال یجعل  علمھ سلما  ض الد نیویھیتو سل الي اال غرا  

“. . . Tidak menjadikan Ilmu pengetahuan yang dimiliki 

sebagai sarana mencari (tujuan) keuntungan duniawi seperti 
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harta benda, (kekayaan), kedudukan (jabatan), prestise 

(pengaruh atau untuk menjatuhkan orang lain.”
136

 

  Dalam kesempatan lain KH Hasyim Asy’ari mengungkapkan, 

“Salah satu adab bagi seorang ‘ulama (guru) adalah : 

“Zuhud (tidak melampaui mencintai duniawi) dan rela 

hidup sederhana (tidak bergelimangan harta kekayaan). 

Jikapun seorang guru membutuhkan dunia (materi), itu 

tidak lebih dari sekedar untuk mencukupi kebutuhan diri 

dan keluarga...”
137

 

Dari ungkapan diatas jelaslah bahwa seorang guru atau pendidik 

harus memiliki nilai-nilai zuhud dalam dirinya. Memiliki 

keikhlasan dalam mengamalkan ilmunya. Pribadi yang ikhlas akan 

melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas.  

2. Etika Guru Terhadap Peserta didik 

Berikut penulis akan menguraikan etika guru dalam pendidikan 

menurut KH Hasyim Asy’ari mengacu dari teori etika guru 

menurut Al-Ghazali.  

a. Seorang guru harus memperlihatkan kebaikan, simpati dan  

empati kepadavmuridnya, serta memperlakukan mereka 

dengan kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri. 

Adab pertama bagi seorang guru adalah memperhatikan 

kebaikan, simpati dan bahkan empati kepada muridnya, serta 

memperlakukan mereka laksana anaknya sendiri, 

(    لطا لبھ ما یحب لنفسھ ان یحب   )   “Mencintai para siswa sebagamana ia 

mencintai dirinya sendiri, membenci para siswa sebagaimana dia 

                                                             
136 Ibid, h.61 
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membenci dirinya sendiri. Guru hendaknya memperhatikan  

kemaslahatan (kesejahteraan mereka), serta memperlakukan 

mereka sebagaimana ia memperlakukan anak—anaknya sendiri 

yang amat disayangi, yaitu bersikap lemah lembut, penuh kasih 

sayang, bersabar atas kekurangannya.”
138

 

 

KH Hasyim Asy’ari selanjutnya menjelaskan bahwa dalam 

menghadapi kekurangan dan ketidaksempurnaan anak didiknya 

hendaknya bersabar, serta lemah lembut. Sehingga peserta didik 

diperlakukan layaknya anak sendiri.  

b.   Seorang guru mengikuti teladan dan contoh dari akhlak  

Rosulullah 

KH Hasyim Asy’ari mengatakan dalam kitab ‘adabul alim 

wa muttaaliim bahwa seorang pendidik hendaknya merasa 

Muraqobatullah (merasa diawasi Allah), Allah melihat apa yang 

dikerjakan selama ini. seorang guru hendaknya mencontoh prilaku, 

sifat Rosulullah (tawadhu, ikhlas, sabar, lembut, dan seorang guru 

hendaknya selalu memiliki sifat Khauf (takut kepada Allah) dalam 

segala ucapan dan tindakan, baik ditempat yang sunyi maupun 

ramai, karena seorang ‘Alim (guru) adalah orang yang selalu dapat 

menjaga amanat, dapat dipercaya terhadap sesuatu yang dititipkan 
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kepadanya, baik itu berupa ilmu, hikmah dan perasaan takut 

kepada Allah.  

c.  Seorang guru tidak boleh menyembunyikan nasehat atau 

ajaran untuk diberikan kepada muridnya. 

KH Hasyim Asyar’i dalam hal memberikan nasihat kepada anak 

didiknya, terlihat dalam pernyataannya sebagai berikut :  

 hendaknya tak menghalangi seorang ( ان ال یمتنع  عن تعلیما  لطا لب   )

murid untuk menuntut ilmu, karena terkadang dalam  kegiatan 

pembelajaran seringkali ditemukan siswa (pemula) yang tidak 

serius serta memiliki niat yang kurang tulus. Terhadap hal seperti 

ini, guru hendaknya bersabar dan tidak menyudutkan. selain itu, 

guru juga hendaknya memberi nasehat kepada mereka akan 

pentingnya niat yang tulus dalam belajar.  

 Melalui barokah niat yang ( فا ء ن  حسن  ا لنیة   مر جو بر كة   ا لعلم     )

bagus, siswa akan meraih derajat yang luhur, para pencari ilmu 

akan diberikan derajat kemuliaan oleh Allah, dan para pencari ilmu 

dalah pewaris para nabi; mereka akan ditempatkan diatas mimbar-

mimbar dari cahaya yang diidam-idamkan oleh para Nabi dan para 

syuhada’.”
139

 

KH Hasyim Asy’ari memandang bahwa setiap pribadai 

insan manusia berbeda-beda, sesuai fitrah nya masing-masing. 

maka seorang guru hendaknya jangan berhenti untuk terus 

                                                             
139 Ibid, 86-87 
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memberikan motivasi, nasihat-nasihat kepada muridnya 

barokahnya ilmu disertai dengan niat yang tulus karena Allah SWT 

dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan orientasikan 

semua karena Allah SWT.  

d. Seorang guru mencegah peserta didik melakukan kejahatan  

 dan perbuatan tercela. 

    Dalam bukunya ‘Adabul alim wa muttaalim, KH Hasyim Asyari    

    mengemukakan : 

“Seorang Guru hendaknya menghentikan prilaku-prilaku 

(buruk) yang ditampilkan muridnya dengan memberi 

nasehat dan bersikap lemah lembut, bukan bersikap keras 

lagi aniaya. Semua itu dilakukan demi mendidik peserta 

didik dengan baik. Memperbaiki akhlak dan prilakunya. 

Jika peserta didik dapat mengetahui dengan isyarat saja 

maka tidak perlu dengan ucapan; namun jika tidak 

memahami ditegur dengan sindiran maka harus 

menjelaskannya. Seorang guru hendaknya melakukan hal 

tersebut dengan bertahap, lemah lembut dan mendidik 

karakter peserta didik dengan karakter yang luhur; 

memotivasi peserta didik untuk berakhlak mulia; berpesan 

kepada peserta didik tentang hal-hal yang baik (ma’ruf) 

serta (menjalankan hukum-hukum syariat).
140

 

e. Seorang guru tidak boleh merendahkan ilmu lainnya 

dihadapan para murid. 

Seorang guru senantiasa membekali diri dengan ilmu 

pengetahuan dan terus   menerus membiasakan diri untuk 

mempelajari dan mengkajinya, senantiasa menerima ilmu dari 

                                                             
140 KH Hasyi Asy’ari, Adabul ‘alim wal Muttaalim (Pendidikan Karakter Khas 

Pesantren), Terjemahan Oleh Rosidin ,(Tanggerang : Tira Smart : 2017) h. 111 
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orang lain serta menjauhkan dari sikap merendahkan ilmu. 

Sebagaimana KH Hasyim Asy’ari mengatakan  

“. . . seorang guru tidak merasa segan dalam mengambil 

faedah (ilmu pengetahuan) dari orang lain atas apapun yang 

belum dimengerti, tanpa perlu memandang perbedaan 

status/ kedudukan, nasab/ garis keturunan dan usia.”
141

 

Dari pernyataan diataas, KH Hasyim Asy’ari tidak meremehkan 

disiplin ilmu lainnya, namun menganjurkan agar para guru tidak 

segan belajar ilmu dengan yang lain. tanpa pemandang perbedaan 

status, keturunan an faktor usia walupun lebih muda. Bagi 

seorang guru yang perlu diingat adalah jangan dilihat siapa yang 

menyampaikan tapi lihatlah apa yang ia sampaikan.  

f.  Seorang guru menyampaikan materi pengajaran sesuai 

dengan tingkat pemahaman murid. 

  Seorang guru tidak mengajarkan materi yang berada diluar 

jangkauan Pemahaman peserta didik karena dapamengakibatkan 

keputusasaan atau apatisme erhadap materi tersebut. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh KH Hasyim Asy’ari. 

 mendidik dan memberi“ ( ان  یسمح لھ بسھو لة ا  ال لقا ء في  تعلیمھ  )

pelajaran kepada mereka dengan penjelasan yang mudah dipahami 

sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, hendaknya tidak 

                                                             
141 Hasyim Asy’ari, Etika Pendidikan Islam : Petuah KH. M. Hasyim Asy’ari untuk para 

guru (kyai) dan Murid (Santri) Terjemahan oleh Mohamad Kholil., h. 70 
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memberikan materi-materi yan terlalu berat bagi mereka, karena hal 

itu akan mengganggu dan merusak konsentrasi mereka.”
142

 

    

  Dari apa yang disampaikan KH Hasyim Asy’ari, bahwa 

setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda, seorang guru 

mampu memahami tingkat kemampuan anak-didiknya. Tidak 

memberikan materi-materi diluar dari kemampuannya.seorang guru 

memberi kemudahan kepada peserta didiknya dengan cara 

menyampaiakan pelajaran secara ringan an pelafalannya bagus 

sehingga mudah dimengerti.  

g.  Seorang guru menyampaikan materi dengan jelas kepada 

peserta didik yang berkemampuan rendah. 

sebagaimana  yang telah dijelaskan dibagian atas 

bahwasannya peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-

beda dalam menangkap pelajaran, ada yang mudah mengerti ada 

yang kesulitan dalam menangkap materi. Seorang guru hendaknya 

bersifat lembut dan sabar untuk mengulang materi dengan jelas 

kepada peserta didik yang berkemampuan rendah akan tetapi tidak 

didepan rekan- rekan nya yang lain, karena dapat menimpulkan 

rasa malu, minder dan rasa cemburu peserta didik yang lain. 

Sebagaimana ungkapan KH Hasyim Asy’ari. 

 seorang guru tidak“ ( ان ال  یظھر للطلبة   تفضیل  بعضھم  علي  بعض  )

memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada salah seorang 

                                                             
142 Hasyim Asy’ari, Op.cit., h. 87 - 88 
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murid didahapan murid-murid yang lain, karena hal seperti ini akan 

menimbulkan kecemburuan dan perasaan yang kurang baik 

diantara mereka.”
143

 

 h.   Seorang guru hendaknya mengamalkan ilmunya, jangan 

sampai ucapan tidak sama dengan perbuatan. 

 KH Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa, 

 Seorang guru (  ان تتعا  ھد  ا لشیخ  ا یضا  ما یعا  مل  بھ  بعضھم   بعضا       )

membiasakan diri sekaligus memberikan contoh kepada siswa 

tentang cara bergaul yang baik,seperti mengucapkan 

salam,berbicara dengan sopan, saling mencintai terhadap sesama, 

tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan lain 

sebagainya.  

. . seorang guru adalah figur yang dijadikan panutan dan 

rujukan oleh umatnya dalam masalah-masalah hukum 

(syariat). Ia juga Hujjatullah (juru bicara Allah) atas orang-

orang awam yang setiap perkataan dan petunjuknya akan 

diperhatikan oleh mereka. 
144

 

Seorang ‘Alim ( Ulama / guru) adalah di gugu dan ditiru, maka 

apabila ucapan tidak sesuai dengan perbuatannya maka akan 

hilang wibawanya. Karena pendidik adalah barometer, yang 

sudah barang tentu ia akan menjadi panutan bagi oranglain. 

Kalau ia berbuat salah sehingga banyak yang mengikutinya maka 

akan menjadi dhollu wa adlollu, sesat dan menyesatkan.  

 

                                                             
143 Ibid., h. 90 
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3. Etika Guru Terhadap Guru 

Ada tiga point penting yang penulis ambil dalam kode etik seorang 

guru terhadap guru kemudian akan penulis kolaborasikan dengan 

pandangan KH Hasyim Asy’ari.  

a.   Guru hendaknya bersifat terbuka dan demokratis terhadap     

     pendapat guru yang lain. 

Pada Muktamar NU  tahun 1934 KH Hasyim Asy’ari 

dengan lantang menyuarakan kepada para ulama yang berilmu, 

yang pada saat itu saling serang antara kubu satu dengan kubu 

yang lain terutama NU dan Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad. 

Namun KH Hasyim Asyari menghargai pendapat mereka. Agar 

tidak terjadi perpecahan KH Hasyim Asy’ari menyampaikan 

pidatonya dalam muktamar : 

“Diantara kalian sampai saat ini masih mengobarkan api 

fitnah dan perselisihan, karena kalian masih saling unggul 

mengungguli dan saling bermusuhan. Hai. Para ulama yang 

taasshub (paham yang membela golongan dan kelompok 

etnis) pada sebagian mazhab dan qoul ulama, tinggalkanlah 

taashub kalian terhadap masalah-masalah yang furu’ 

(cabang). Karena masalah ini ada dua pendapat, bahwa 

setiap mujtahid itu benar, kedua yang benar itu hanyalah 

satu tetapi yang salah tetap mendapat pahala. Maka 

tinggalkanlah taasshub kalian. Tinggalkanlah nafsu tercela, 

pertahankanlah agama Islam dan berjuanglah menolak 

orang-orang yang sengaja meremehkan Al-Qur’an dan 

Allah serta orang-orang yang menyebarkan ilmu batil lagi 

sesat. Apabila kalian melihat orang mengerjakan amalan 

atas dasar fatwa seseorang yang memang boleh diikuti 
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diantara imam-imam mazhab yang mu’tabar. Maka bila 

kalian tidak menyatujuinya janganlah kalian lantas bersikap 

keras. Berikanlah petunjuk dengan lemah lembut, dan bila 

mereka tidak mau mengikuti pendapat kalian, jangan lalu 

kalian memusuhi. Sebab sikap seperti itu sama hal nya 

dengan orang yang membangun kota tetapi merobohkan 

Istananya.”
145

 

 

KH Hasyim Asy’ari adalah ulama yang terbuka, menerima 

perbedaan, beliau mengajarkan pada kita agar tidak saling 

menjatuhkan satu sama lain,  merasa ilmu nya lebih tinggi dari 

yang lain salah, KH Hasyim Asy’ari ulama yang mempersatukan 

jam’iyah pada saat itu. Melalui himbauan menjaga persatuan dan 

kesatuan ukhuwah Islamiyah yang mulai renggang sesama 

ulama.  

b.   Guru Hendaknya membangun keharmonisan antar sesama  

guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

  Pidato dalam Muktamar KH Hasyim Asy’ari merupakan 

bukti kongkret bahwa KH Hasyim Asy’ari ingin membangun 

keharmonisan antar sesama ulama/ guru untuk mempererat 

kembali Ukhuwah Islamiyah umat islam yang sudah makin 

bobrok, dengan hal itu semua KH Hasyim Asy’ari mampu 

menyatukan para ulama, astaid bahu membahu membuat suatu 

perserikatan yang diberinama MIAI (Majlis Islam ‘ala 

Indonesia).  

                                                             
145 Salahuddin Hamid, Tokoh Isalam yang paling berpengaruh di Indonesia, (Jakarta : 

Intermedia : 2003), h. 13  
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c.   Setiap guru hendaknya bersikap toleran dalam 

menyelesaikan setiap persoalan dan diselesaikan dengan 

musywarah dan mufakat demi kepentingan bersama. 

KH Hasyim Asy’ari mengatakan dalam Muktamar NU, agar 

ulama- ulama mau berkumpul dan bermusyawarah bersama  

“kemarilah tuan-tuan yang mulia. Kemarilah, kunjungilah 

permusyawaratan  kami, marilah kita bermusyawarah 

tentang apa-apa yang menjadi baiknya agama dan umat. 

Baik urusan agama maupun dunia. Sebab dunia ini tempat 

mengusahakan akherat dan kebajikan itu tergantung pula 

atas beresnya peri kehidupan dunia. 
146

 

KH Hasyim Asy’ari menegaskan pula begitu pentingnya 

musyawarah agar tidak terjadi perpecahan, selisih faham dan 

saling menyalahkan satu sama lain. dengan musywarah 

diharapkan dapat menyelesaikan masalah dan mengambil solusi 

kongkret untuk kebaikan bersama 

KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan adalah Putra 

bangsa Indonesia yang semasa kecil hingga dewasa pernah 

belajar bersama dipondok Kyai sholeh darat semarang. menurut 

cerita KH Hasyim dan KH Ahmad Dahlan pernah tinggal 

sekamar kurang lebih dua tahun kedua santri tersebut belajar 

dengan satu guru yang sama. KH Hasyim akrab dipanggil Adi 

Hasyim dan KH Ahmad Dahlan dipanggil dengan sebuatn Mas 
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Darwis, sebelum keduanya ke Arab untuk melanjutkan belajar 

ilmu nya disana. Kemudian KH Ahmad Dahlan lebih dahulu 

meninggalkan kota semarang dan kembali ke jogyakarta, 

sebelum pada akhirnya KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad 

dahlan bertemu juga berguru dengan guru yang sama di Arab 

Saudi . 

C. Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari Tentang 

Etika Guru Dalam Pendidikan Islam. 

KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari kedua nya dalah Putra 

bangsa Indonesia yang semasa kecil hingga dewasa pernah belajar 

bersama dipondok Kyai Sholeh Darat semarang.  menurut cerita  KH 

Hasyim dan KH Ahmad Dahlan pernah tinggal sekamar kurang lebih dua 

tahun kedua santri tersebut belajar dengan satu guru yang sama yakni Kyai 

Sholeh Darat. KH Hasyim akrab dipanggil Adi Hasyim dan KH Ahmad 

Dahlan dipanggil dengan sebuatan Mas Darwis, sebelum keduanya ke 

tanah Arab untuk melanjutkan belajar ilmu nya disana.  Kemudian KH 

Ahmad Dahlan lebih dahulu meninggalkan kota semarang dan kembali ke 

jogyakarta, sebelum pada akhirnya KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad 

dahlan bertemu kembali  juga berguru dengan guru yang sama di Arab 

Saudi. 

Namun siapa sangka meski pernah belajar dengan guru yang sama, 

tetapi keduanya memiliki corak pemikiran yang sedikit berbeda. KH 

Ahmad Dahlan dikenal dengan tokoh modernis yang melakukan 



114 
 

 
  

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan KH Hasyim 

Asy’ari adalah tokoh tradisionalis yang mempertahankan tradisi pondok 

pesantren untuk mengenalkan Islam.  Keduanya memiliki ideologi dan 

cara pandang Islam yang berbeda, akan tetapi pada hakikatnya keduanya 

sama-sama ingin mencapai tujuan yang sama, yakni Ridho Allah dan 

Islam yang rahmatan lil ‘alamin. 

Ada beberapa faktor yang menurut penulis penyebab terjadinya 

perbedaan sudut pandang, cara berfikir, perbuatan dan pandangan nya 

terhadap etika guru yang menjadi tema penelitian kali ini, pertama adalah 

lingkungan, KH Ahmad Dahlan yang kita kenal sebagai Faunding Father 

organisasi Muhammadiyah merupakan tokoh nasional yang sangat berjasa 

dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan. Putra dari seorang khatib 

keraton Yogjakarta yang tumbuh dan besar dilingkungan ‘alim (kuat 

agamanya). Atmosfer keagamaan yang kuat memberikan pengaruh yang 

luar biasa pada diri KH Ahmad dahlan. KH Ahmad Dahlan bukan lahir 

dari keluarga yang memiliki pondok pesantren atau sekolah  lainnya, akan 

tetapi ia lahir sebagai anak seorang penghulu kraton yogjakarta juga 

seorang khatib masjid besar kraton, sehingga dalam dirinya sudah 

tertanam jiwa pemimpin yang ditutrunkan dari ayahnya. Berkat keuletan 

dan jiwa kepemimpinan yang bagus KH Ahmad dahlan dapat masuk dan 

bergabung dengan organisasi luar seperti budi utomo dan juga menjadi 

guru disekolah Kweekschool disebut dengan sekolah raja, untuk 

mengambil ilmu mereka kemudian mencoba menerapkan nya 
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dilingkungan Yogyakarta. Dengan mendirikan sekolah yang 

menggabungkan Ilmu agama dengan ilmu pengetahuan lainnya.  

Sedangkan, KH Hasyim Asy’ari adalah tokoh Islam pembaharu dari 

kalangan pesantren, KH Hasyim Asy’ari, putra dari pemilik pondok 

pesantren di jombang, kakeknya pun seorang pendidik dan pemilik pondok 

pesantren. Lingkungan KH Hasyim Asy’ari semua adalah lingkungan 

pesantren, sehingga ia memilih untuk membesarkan pondok pesantren 

sehingga ia memiliki banyak santri. 

Faktor yang kedua adalah pemikiran para pembaharu Islam tempat 

mereka menimba ilmu di tanah Arab, menelitik dari pada kajian biografi 

diatas bahwa keduanya sama-sama belajar dan berguru dengan pembaharu 

Islam diabad ke 20.  Akan tetapi KH Ahmad dahlan tertarik pada 

pemikiran-pemikiran Islam Pembaharu yakni Ibnu taimiyah, Jamaluddin 

al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha  tokoh-tokoh inilah yang 

kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Ahmad dahlan paham 

terhadap pemaharuan Islam yang kemudian menjadai manusia penggerak 

kemudian dikembangkan dan menjadi Ruh organisasi yang didirikannya 

yakni Muhammadiyah, selain itu juga KH Ahmad Dahlan tertarik pada 

kitab tafsir Al-Manar  yang memuat pikiran-pikiran Muhammad Abduh. 

kitab tafsir ini banyak memberikan inspirasi dan motivasi untuk 

mengadakan perbaikan dan pembaharuan umat Islam di Indonesia. Lain 

halnya dengan KH Hasyim  Asyari, meski belajar dengan guru yang sama 

namun KH Hasyim Asyari lebih condong kepada mempelajari Ilmu Hadist 
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dan belajar dengan guru besar Masjidil Haram yakni Syeikh Mahfudz At-

tarmidzi kemudian sampai KH Hasyim Asyari digelari sebagai ulama ahli 

hadist Shahih Bukhari sekaligus menjadi mata rantai al-Bukhari ke-24 .  

Sebagaimana pandangan gurunya, KH Hasyim Asy’ari secara tegas 

mempertahankan ajaran-ajaran mahzab dan memandang penting praktek-

praktek tarekat. KH Hasyim Asy’ari pula menerima pemikiran modernis 

dari Muhammad Abduh guna membangkitkan kembali semangat Islam. 

Namun ia kurang sependapat dengan Muhammad Abduh soal 

“melepaskan tharekat” dengan mazhab dalam  memahami Islam.  

Beberapa hal tersebut, diperkirakan adalah faktor perbedaan corak 

pemikiran perbuatan sampai kepada aplikasi dalam mengembangkan 

keilmuan masing-masing. Dalam etika guru KH Ahmad dahlan dan KH 

Hasyim Asy’ari penulis tidak banyak menemukan perbedaan disini, hanya 

dua yang menurut penulis berbeda yakni hubungan guru terhadap anak 

didiknya, disini KH Ahmad Dahlan lebih menganjurkan guru memiliki 

sifat terbuka, demokratis ia mengatakan bahwa belajar dan mengajar bisa 

dimana saja dan setiap saat, banyak dari anak didik KH Ahmad Dahlan 

yang menjadi teman seperjuangannya. Sedangkan KH Hasyim Asy’ari 

sangat menjaga kewibawaannya sebagai seorang guru. Kedua, seorang 

guru menurut KH Ahmad Dahlan harus melakukan amal-amal nyata dalam 

mengaplikasikan ilmunya. Dan mengajak muridnya untuk menunjukkan 

aksi-aksi nyata demi sebuah perubahan. Berbeda dengan KH Hasyim 

asy’ari lebih kepembentukan Pruhiyah manusia untuk bersifat zuhud 
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terhadap dunia, tidak berlebihan mencintai dunia. Serta guru memiliki hati 

yang bersih dalam mengajar. Itu semua dilakukan dengan terus 

memberikan nasehat-nasehat- nasehat kepada muridnya. 

Setelah dijabarkan diatas Pemikiran KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim 

Asy’ari tidak banyak perbedaan yang signifikan dalam pandangannya 

mengenai Etika Guru melainkan lebih banyak terdapat kesamaan.Agar 

lebih jelas dalam memberi gambaran tentang etika guru, maka penulis 

memaparkan nya dalam bentuk matriks 

Matriks Etika Profesi Guru Menurut 

KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari 

Matriks . 1 

No Kategori Etika 

Guru Profesi 

Etika Guru terhadap profesi 

Menurut KH Ahmad Dahlan 

Etika Guru terhadap 

profesi Menurut KH 

Hasyim Asy’ari 

1 Guru dalam 

Profesinya 

merupakan 

pengabdian 

kepada Allah 

SWT 

- Orang jang dijiwanya 

mengharap kepada Allah 

dan berpaling dari lainja, 

bersih tidak dipengaruhi 

oleh lain-lain nja hanja 

kepada Allah, tidak 

tertawan kebendaan dan 

harta benda, dengan bukti 

dapat dilihat menjerahkan 

harta bend dan dirinya 

kepada Allah. 

- Lagi pula jika kita 

mengingat akan kewajiban 

kita kepada agama hal yang 

demikian itu sudah tentu 

dapat berlaku, dan orang 

yang akan menjadi guru itu 

barangkali juga suka 

mendermakan kekuatan dan 

kepandaiannya. Dengan 

- Dalam menjalankan 

profesinya seorang guru 

yang tugas utamanya 

memberi pengajaran dan 

pendidikan kepada 

siswa, sudah seharusnya 

seorang guru 

membangun niat dan 

tujuan yang luhur, yakni 

demi mencari Ridho 

Allah SWT. 

Mengamalkan ilmu 

pengetahuan dan 

menghidupakan syariat 

Islam  
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begitu harga kepandaian 

dan kekuatan dirasakan 

bahwa ia beribadah kepada 

Allah  

2 Guru dalam 

profesinya harus 

memiliki sikap 

ikhlas dan 

bertanggungjawab 

atas amanahnya. 

- Manusia itu semuanya mati 

(mati perasaannya) kecuali 

para ulama, yaitu orang-

orang yang berilmu dan 

ulama-ulama itu dalam 

kebingungan kecuali 

mereka yang beramal. Dan 

mereka yang beramalpun 

semuanya dalam 

kekhawatiran kecuali 

mereka yang ikhlas dan 

bersih 

- . .tidak menjadikan iilmu 

pengetahuan yang 

dimiliki sebagai sarana 

mencar keuntungan 

duniawi seperti harta 

benda, kedudukan. 

- Salah satu adab bagi 

seorang guru adalah 

“Zuhud dan rela hidup 

sederhana. Jika seorang 

guru membutuhkan 

materi itu tidak lebih dari 

sekedar untuk 

mencukupi kebutuhan 

diri dan keluarganya.  

- ( Keikhlasan dalam 

mengajar diperlukan 

bagi seorang guru) 

 

Matriks Etika Guru terhadap Peserta Didik Menurut  

KH  Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari 

Matriks . 2 

No Kategori Etika 

Guru Terhadap 

Peserta didik 

Etika Guru Terhadap Peserta 

didik Menurut KH Ahmad 

Dahln 

Etika Guru Terhadap 

peserta didik Menurut 

KH Hasyim Asy’ari 

1 Seorang Guru 

harus 

memperlihatkan 

kebaikan, simpati 

dan empati 

kepada muridnya, 

serta 

memperlakukan 

mereka dengan 

kasih sayang 

seperti kepada 

anaknya sendiri 

Menggambarkan pribadi 

Ahmad Dahlan dari seorang 

muridnya : 

- Kijai Dachlan adalah 

seorang pendidik, jang 

benar-benar berdjiwa 

pendidik. Sajak waktu masih 

sekolah di Kweekshool 

Djetis dalam tahun 1914 – 

1918 pernah mendapat 

peladjaran dari beliau. Kalau 

saja mengingat kedjadian ini  

- “Mencintai para siswa 

sebagamana ia 

mencintai dirinya 

sendiri, membenci para 

siswa sebagaimana dia 

membenci dirinya 

sendiri. Guru hendaknya 

memperhatikan  

kemaslahatan 

(kesejahteraan mereka), 

serta memperlakukan 

mereka sebagaimana ia 

memperlakukan anak—
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sungguh-sungguh historis 

sekali. Sewaktu dikalangan 

kami angkatan muda 

mengemukakan pertanjaan 

kepada beliau, apakah tidak 

boleh bersembahjang 

dengan memakai bahasa 

djadwa. Oleh Kyai 

diperbolehkan. Setelah kami 

mengetahui bahasa arabnja, 

barulah kami tidak 

berkeberatan tidak 

mempergunakan bahasa 

djawa. Tjara beliau jang 

bidjaksana ini menimbulkan 

kekaguman kami, karena 

berbeda dengan cara 

pesantren. Sikap kami 

terhadap beliau lain tidak 

hanjalah kagum dan hormat. 

Sebagai seorang anak jang 

berada disamping orang  

tuanja.  

- Semua pertanyaan jang 

dimadjukan oleh anak-anak 

muda semuanja dapat 

ditampung oleh beliau 

dengan djawaban-djawaban 

jang memuaskan 

anaknya sendiri yang 

amat disayangi, yaitu 

bersikap lemah lembut, 

penuh kasih sayang, 

bersabar atas 

kekurangannya 

2 Seorang Guru 

mengikuti teladan 

dan Contoh 

Rosulullah 

- Muhammad SAW adalah 

seorang pemimpin dunia 

yang telah datang membawa 

agama yang benar yang 

termahsyur didunia untuk 

menunjukkan kepada jalan 

yang lurus, yang 

mendatangkan kebahagiaan 

- KH Hasyim Asy’ari 

mengatakan dalam kitab 

‘adabul alim wa 

muttaaliim bahwa 

seorang pendidik 

hendaknya merasa 

Muraqobatullah (merasa 

diawasi Allah), Allah 

melihat apa yang 

dikerjakan selama ini. 

seorang guru hendaknya 

mencontoh prilaku, sifat 

Rosulullah (tawadhu, 

ikhlas, sabar, lembut, dan 
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seorang guru hendaknya 

selalu memiliki sifat 

Khauf (takut kepada 

Allah) dalam segala 

ucapan dan tindakan, baik 

ditempat yang sunyi 

maupun ramai 

3 Seorang Guru 

tidak boleh 

menyembunyikan 

nasihat atau 

ajaran untuk 

diberikan kepada 

murid-muridnya. 

Dianjurkan 

menambah 

nasehat untuk 

memiliki 

kedekatan kepada 

Allah SWT 

- “Setiap manusia memiliki 

akal dan akal manusia 

mempunyai watak dasar 

menerima segala 

pengetahuan, karena 

pengetahuan bagi akal 

adalah merupakan 

kebutuhannya. Akal itu 

bagaikan sebuah buji atau 

bibit yang terbenam dalam 

bumi, agar supaya bibit 

(akal) itu tumbuh dari bumi 

dan kemudian menjadi 

pohon yang besar harus 

disiangi, disiram secara terus 

menerus, demikian juga 

halnya manusia, tidak akan 

tumbuh dan bertambah 

sempurna apabila tidak 

disiram dengan 

pengetahuan. Akan tetapi 

usaha menyiram akal dengan 

pengetahuan tersebut harus 

sejalan dengan kehendak 

Allah Yang Maha Kuasa. 

- “Kadang-kadang dalam  

kegiatan pembelajaran 

seringkali ditemukan 

siswa (pemula) yang 

tidak serius serta 

memiliki niat yang 

kurang tulus. Terhadap 

hal seperti ini, guru 

hendaknya bersabar dan 

tidak menyudutkan . . 

selain itu, guru juga 

hendaknya memberi 

nasehat kepada mereka 

akan pentingnya niat 

yang tulus dalam belajar. 

Melalui barokah niat 

yang bagus, siswa akan 

meraih derajat yang 

luhur, para pencari ilmu 

akan diberikan derajat 

kemuliaan oleh Allah, 

dan para pencari ilmu 

dalah pewaris para nabi; 

mereka akan ditempatkan 

diatas mimbar-mimbar 

dari cahaya yang diidam-

idamkan oleh para Nabi 

dan para syuhada’ 

4 Seorang guru 

mencegah peserta 

didik melakukan 

kejahatan dan 

perbuatan tercela 

- “saya ulangi perkataan tadi : 

hidup didunia hanya sekali 

buat tebakan, hidup sekali 

buat pertaruhan. Menurut 

ajaran para Nabi para Rosul 

terutama Nabi Muhammad 

SAW berganti-ganti terus 

menerus hingga sekarang 

ini, mereka umat Islam 

mengambil keputusan 

bahwa manusia itu ada asal 

- “Seorang Guru hendaknya 

menghentikan prilaku-

prilaku (buruk) yang 

ditampilkan muridnya 

dengan memberi nasehat 

dan bersikap lemah 

lembut, bukan bersikap 

keras lagi aniaya. Semua 

itu dilakukan demi 

mendidik peserta didik 

dengan baik. 
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usulnya, sesudah mati akan  

menerima akibat pahala 

ataupun hukuman.terhadap 

orang-orang yang berbuat 

salah, buruk tingkah lakunya 

akan mendapatkan hukuman 

dan siksa yang sangat pedih. 

Kalau hidupnya yang sekali 

itu sampai sesat, keliru 

apalagi sampai salah 

kepercayaan dan tingkah 

launya pasti akan celaka, 

rugi dan sengsara selama-

lamanya 

- “Lengah, kalau terlandjur 

terus menerus lengah, tentu 

akan sengsara didunia dan 

acherat. Maka dari itu 

djangan sampai lengah, kita 

harus berhati-hati; 

sedangkan orang jang 

mentjari kemuliaan didunia 

sadja. Kalau hanya 

seenaknja tidak bersungguh-

sungguh tidak akan berhasil, 

lebih-lebih mentjari 

keselamatan, kemuliaan di 

acherat. Kalau hanja 

seenaknja sungguh tidak 

akan berhasil 

Memperbaiki akhlak dan 

prilakunya. Jika peserta 

didik dapat mengetahui 

dengan isyarat saja maka 

tidak perlu dengan 

ucapan; namun jika tidak 

memahami ditegur 

dengan sindiran maka 

harus menjelaskannya. 

Seorang guru hendaknya 

melakukan hal tersebut 

dengan bertahap, lemah 

lembut dan mendidik 

karakter peserta didik 

dengan karakter yang 

luhur; memotivasi peserta 

didik untuk berakhlak 

mulia; berpesan kepada 

peserta didik tentang hal-

hal yang baik (ma’ruf) 

serta (menjalankan 

hukum-hukum syariat 

5 Seorang guru 

tidak boleh 

merendahkan 

Ilmu lainnya 

dihadapan para  

muridnya. 

- “Setinggi-tinggi pendidikan 

bagi akal adalah belajar Ilmu 

Mantiq yang membahas 

sesuatu sesuai dengan 

kenyataan. Ilmu itu harus 

dipelajari, karena tidak ada 

manusia yang bisa 

mengetahui nama-nama dan 

bahasa tanpa belajar tanpa 

guru, tidak ada pula guru 

yang mengajar tanpa guru 

dan begitu seterusnya hingga 

pemilik ilmu dan Maha 

Guru yaitu Allah sendiri. 

- “. . . seorang guru tidak 

merasa segan dalam 

mengambil faedah (ilmu 

pengetahuan) dari orang 

lain atas apapun yang 

belum dimengerti, tanpa 

perlu memandang 

perbedaan status/ 

kedudukan, nasab/ garis 

keturunan dan usia 
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Selanjutnya KH Ahmad 

Dahlan juga mengatakan,  

- “Biasa jika seseorang bisa 

berbicara dengan fasih dan 

tajam serta tepat karena 

banyaknya ilmu 

pengetahuan yang dimiliki. 

Tapi, yang istimewa ialah 

orang bisa menerima 

pembicaaan orang lain 

6 Seorang guru 

menyampaikan 

materi pengajaran 

sesuai dengan 

tingkat 

pemahaman 

peserta didik. 

“Kiai! Mengapa pelajarannya 

tidak ditambah-tambah?” tanya 

H Sudja. 

“Apa kamu sudah mengerti 

betul?” tanya beliau pula. 

“kita sudah hafal semua kiai, 

jawab H. Sudja’ 

“kalau sudah hafal apa sudah 

diamalkan?” tanya kiai. 

“Apa yang diamalkan? 

Bukankah surat al-maun 

berulang kali kami   baca dan 

dirangkap fatihah dikala kami 

sholat?” jawab sudja’.  

“Bukan itu yang saya 

maksudkan, diamalkan artinya 

dipraktekkan, dikerjakan! 

Rupanya sudara-saudara belum 

mengamalkan. Oleh karena itu 

mulai hari ini, saudara-saudara 

agar berkeliling mencari orang 

miskin. Kalau sudah dapat bawa 

pulanglah kerumahmu masing-

masing.Berilah mereka mandi 

dengan sabun yang baik, berilah 

pakaian yang bersih, berilah 

makan dan minum, serta tempat 

tidur dirumahmu. Sekarang juga 

pengajian saya tutup dan 

saudara-saudara melakukan 

petunjuk saya tadi “jawab Kyai 

Dahlan 

- “mendidik dan memberi 

pelajaran kepada mereka 

dengan penjelasan yang 

mudah dipahami sesuai 

dengan kemampuan 

mereka. Selain itu, 

hendaknya tidak 

memberikan materi-

materi yan terlalu berat 

bagi mereka, karena hal 

itu akan mengganggu dan 

merusak konsentrasi 

mereka 

7 Seorang Guru 

menyampaikan 

materi dengan 

jelas kepada 

“Pelajaran itu terbagi menjadi 

dua yaitu belajar ilmu dan 

belajar amal. Semua pelajaran 

harus dengan cara sedikit-demi 

- “seorang guru tidak 

memberikan perhatian 

dan perlakuan khusus 

kepada salah seorang 



123 
 

 
  

peserta didik yang 

berkemampuan 

rendah 

sedikit, setingkat demi 

setingkat. Misalnya seoarang 

anak akan mempelajari huruf 

a,b,c,d  kalau belum faham 

benar-benar tentang 4 huruf 

tersebut, tidak perlu ditambah 

pelajarannya dengan e,f,g,h 

murid dihadapan murid-

murid yang lain, karena 

hal seperti ini akan 

menimbulkan 

kecemburuan dan 

perasaan yang kurang 

baik diantara mereka 

8 Seorang Guru 

hendaknya 

mengamalkan 

Ilmunya, jangan 

sampai Ucapan 

bertentangan 

dengan perbuatan 

“Mula-mula agama Islam itu 

cemerlang, kemudian makin 

suram. Tetapi sesungguhnya 

yang suram itu adalah 

manusianya, bukan agamanya. 

Agama adalah bukan barang 

yang kasar, yang harus 

dimasukkan ditelinga, tetapi 

agama Islam adalah fitrah. 

Artinya, ajaran yang mencocoki 

kesucian manusia. 

Sesungguhnya agama bukanlah 

yang lahir yang dapat dilihat, 

namun ruhnya agama itu adalah 

amal 

- “seorang guru adalah 

figur yang dijadikan 

panutan dan rujukan oleh 

umatnya dalam masalah-

masalah hukum (syariat). 

Ia juga Hujjatullah (juru 

bicara Allah) atas orang-

orang awam yang setiap 

perkataan dan 

petunjuknya akan 

diperhatikan oleh mereka 

 

Matriks Etika Guru Terhadap Guru Menurut 

KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asya’ari 

Matrik .3 

No Kategori Etika 

Guru terhadap 

Guru 

Etika Guru terhadap Guru 

menurut KH Ahmad Dahlan 

Etika Guru terhadap 

Guru menurut KH 

Hasyim Asy’ari 

1 Guru hendaknya 

bersifat terbuka 

dan demokratis 

terhadap guru 

yang lain 

- “Biasa jika seseorang bisa 

berbicara dengan fasih dan 

tajam serta tepat karena 

banyaknya ilmu pengetahuan 

yang dimiliki. Tapi, yang 

istimewa ialah orang bisa 

menerima pembicaaan orang 

lain 

- “Diantara kalian sampai 

saat ini masih 

mengobarkan api fitnah 

dan perselisihan, karena 

kalian masih saling unggul 

mengungguli dan saling 

bermusuhan. Hai. Para 

ulama yang taasshub 

(paham yang membela 

golongan dan kelompok 

etnis) pada sebagian 

mazhab dan qoul ulama, 

tinggalkanlah taashub 
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kalian terhadap masalah-

masalah yang furu’ 

(cabang). Karena masalah 

ini ada dua pendapat, 

bahwa setiap mujtahid itu 

benar, kedua yang benar 

itu hanyalah satu tetapi 

yang salah tetap mendapat 

pahala. Maka 

tinggalkanlah taasshub 

kalian. Tinggalkanlah 

nafsu tercela, 

pertahankanlah agama 

Islam dan berjuanglah 

menolak orang-orang 

yang sengaja meremehkan 

Al-Qur’an dan Allah serta 

orang-orang yang 

menyebarkan ilmu batil 

lagi sesat. Apabila kalian 

melihat orang 

mengerjakan amalan atas 

dasar fatwa seseorang 

yang memang boleh 

diikuti diantara imam-

imam mazhab yang 

mu’tabar. Maka bila 

kalian tidak 

menyatujuinya janganlah 

kalian lantas bersikap 

keras. Berikanlah petunjuk 

dengan lemah lembut, dan 

bila mereka tidak mau 

mengikuti pendapat 

kalian, jangan lalu kalian 

memusuhi. Sebab sikap 

seperti itu sama hal nya 

dengan orang yang 

membangun kota tetapi 

merobohkan Istananya 

2 Guru hendaknya 

membangun 

keharmonisan 

antar sesama 

Guru dalam 

meningkatkan 

- “Him agama Islam itu kami 

misalkam laksana gayung 

(centong) yang sudah rusak 

pegangannya, dan rusak pula 

kalengnya, sudah sama bocor 

dimakan teyeng (karat), 

- Pidato dalam Muktamar 

KH Hasyim Asy’ari 

merupakan bukti kongkret 

bahwa KH Hasyim 

Asy’ari ingin membangun 

keharmonisan antar 
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mutu pendidikan 

 

sehingga tidak dapat 

digunakan pula sebagai 

gayung. Oleh karena itu kita 

umat Islam perlu 

menggunakan gayung 

tersebut, tetapi tidak dapat 

karena gayung itu sudah 

sangat rusak. Sedangkan 

kami tidak punya alat untuk 

memperbaikinya, tetapi 

tetangga dan kawan-kawan 

disekitarku itu banyak yang 

megang dan mempunyai alat 

itu, tapi mereka juga tidak 

mengetahui bahwa alat-alat 

yang dipegang dan dimiliki 

itu dapat digunakan untuk 

memperbaiki gayung yang 

kami butuhkan. Maka 

perlulah kami mesti berani 

meminjam untuk 

memperbaikinya. Siapakah 

tetangga dan kawan-kawan 

yanga da disekitar kami itu? 

Ialah kaum cerdik pandai dan 

mereka orang-orang 

terpelajar yang mereka itu 

tidak tau memahami agama 

Islam. Padahal, mereka itu 

pada dasarnya merasa dan 

mengakui bahwa pribadinya 

itu muslim juga. Karena 

banyak mereka itu memang 

daripada keturunan kaum 

muslimin, malah ada yang 

keturunan dari penghulu-

penghulu dan kyai-kyai 

terkemuka. Tetapi karena 

mereka melihat keadaaan 

umat Islam pada umumnya 

dalam keadaan krisis dari 

segala-galanya, mereka tidak 

ingin menjadi umat yang 

bobrok. Oleh karena itu 

dekatilah mereka itu dengan 

cara yang sebaik-baiknya 

sesama ulama/ guru untuk 

mempererat kembali 

Ukhuwah Islamiyah umat 

islam yang sudah makin 

bobrok, dengan hal itu 

semua KH Hasyim 

Asy’ari mampu 

menyatukan para ulama, 

astaid bahu membahu 

membuat suatu 

perserikatan yang 

diberinama MIAI 
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sehingga mereka mengenal 

kita dan kita mengenal 

mereka. Sehingga, 

perkenalan kita timbal balik, 

sama-sama memberi sama-

sama menerima 

3 Setiap Guru 

hendaknya 

bersikap toleran 

dalam 

menyelesaikan 

setiap persoalan 

dan diselesaikan 

dengan 

musyawarah dan 

mufakat demi 

kepentingan 

bersama. 

 

- “Mengapa pemimpin-

pemimpin agama dan tidak 

beragama selalu hanya 

beranggap mengambil 

keputusan sendiri tanpa 

mengadakan pertemuan 

antara mereka, tidak mau 

bertukar fikiran 

memperbincangkan mana 

yang benar dan mana yang 

salah? Hanya anggapan-

anggapan, disepakati 

dengan istrinya, disepakati 

dengan muridnya, 

disepakati dengan teman 

gurunya sendiri. Tentu saja 

dibenarkan. Tetapi marilah 

mengadakan 

permusyawaratan dengan 

golongan lain diluar 

golongan masing-masing 

untuk membicarakan mana 

sesungguhnya yang benar 

itu? Dan manakah 

sesungguhnya yang salah 

itu 

 

- “mereka merasa sudah 

benar tidak memerlukan 

lagi untuk mengetahui 

keadaan golongan lain, 

tidak memerlukan 

bermusyawarah dengan 

golongan lainya dan 

mengabaikan terhadap 

hujjah atau alasan yang lain. 

sudah teguh pendiriannya 

sengaja tidak mau 

membandiangkan dan 

menimbang, tetapi 

- “kemarilah tuan-tuan 

yangmulia. Kemarilah, 

kunjungilah 

permusyawaratan  kami, 

marilah kita 

bermusyawarah tentang 

apa-apa yang menjadi 

baiknya agama dan 

umat. Baik urusan agama 

maupun dunia. Sebab 

dunia ini tempat 

mengusahakan akherat 

dan kebajikan itu 

tergantung pula atas 

beresnya peri kehidupan 

dunia 
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kenyatannya satu sama lain 

selalu bertengkar, berselisih 

danbermusuhan. Padahal 

sudah menjadi kepastian 

barang yang diperselisihkan 

itu kalau sudah diselidiki 

tentu akan terdapat mana 

yang benar dan mana yang 

salah 

 

Dari hasil Analisis yang penulis lakukan terlihat bahwa dalam etika 

guru tidak ada perbedaan yang signifikan diantara kedua pandangan KH 

Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari selain dua saja yang penulis 

paparkan diatas, baik dari etika guru terhadap profesi, etika guru terhadap 

peserta didik dan etika guru terhadap guru.  

 Etika guru terhadap profesi KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim 

Asy’ari sama-sama menunjukkan bahwa seorang guru menjadikan 

profesinya sebagai pengabdian kepada Allah SWT dan Abdi nya kepada 

Negara Kesatuan republik Indonesia, kemudian senantiasa menanamkan 

sikap ikhlas berbagi ilmu tanpa mengharapkan imbalan kekayaan, 

kedudukan dan lain sebaginya.  

Etika guru terhadap anak didiknya pun demikian KH Ahmad 

Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari selalu menunjukkan sikap kasih sayang 

kepada mereka, dan memperingatkan bahwa tujuan menuntut ilmu tidak 

hanya untuk keperluan duniawi semata harus disandarkan kepada Allah 

SWT, mencegah agar terhindar dari perbuatan tercela, dan memberikan 

pengajaran sesuai dengan kemampuan daya tanggap anak didik. Begitu 



128 
 

 
  

pula dengan etika guru terhadap guru, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim 

Asy’ari adalah seorang ulama yang terbuka terhadap pendapat yang lain, 

tidak saling menyalahkan, menjatuhkan atau sampai mengkafirkan orang 

lain. selagi yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat, Aqidah dan 

Ibadah. Selalu membangun keharmonisan terhadap ulama-ulama yang 

lain, tidak menyudutkan yang berbeda pandangan dengannya dan selalu 

mengajak untuk duduk bersama melakukan musyawarah terhadap 

persoalan yang terjadi, maka begitupula lah hendaknya kita sebagai 

generasi dibawahnya menjadikan contoh dan teladan yang secara tidak 

langsung sudah diterapakan oleh ulama-ulama kita terdahulu.  

Dari analisis yang penulis lakukaan, penulis ingin mengambil 

kesimpulan bahwa apa yang ditekankan KH Ahmad Dahlan dan KH 

Hasyim Asy’ari jika di satukan maka akan terbentuk etika atau sifat guru 

yang sangat baik. Pertama : Bila mana seorang guru telah sampai pada 

tingkat khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Selalu merasa diawasi 

oleh Allah (Muroqobatullah). Memiliki sifat zuhud diserrtai dengan hati 

yang bersih dalam memberikan pengajaran juga senantiasa melakukan 

teladan amal-amal nyata menuju perubahan maka apa yang dilakukan akan 

bernilai ibadah, akan tetapi guru yang hanya dapat memberikan pengajran 

tanpa adanya teladan sehingga murid pun enggan untuk mengikuti apa 

yang disampaikan gurunya. Sehingga pengajaran seringkali jauh dari nilai-

nilai dan tujuan yang hendak dicapai.  
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Kedua : Disamping seorang guru bersifat terbuka, menjalin 

hubungan lebih akrab dengan peserta didik. Namun seorang guru pula 

harus tetap menjaga kewibawaannya dihadapan peserta didik, dengan 

menjaga sikap dan tingkah laku layaknya seorang pendidik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 
  

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai etika guru 

dalam pendidikan Islam, dimana membandingkan pemikiran KH Ahmad 

Dahlan dan KH Hasyim Asy’ari maka penulis menyimpulkan bahwa tidak 

banyak perbedaan yang signifikan dalam pandangannya melainkan lebih 

banyak terdapat kesamaan, selain dari pada dua saja pertama hubungan 

guru terhadap peserta didik, KH Ahmad Dalan memiliki sifat terbuka, dan 

bahkan banyak anak didiknya yang menjadi teman seperjuangannya. 

Sedangkan KH Hasyim Asyari sangat menjaga kewibawaannya sebagai 

seorang guru. kedua KH Ahmad Dahlan menganjurkan guru 

mengaplikasikan ilmu nya dalam bentuk amal nyata, KH Hasyim Asyari 

lebih menekankan pembentukan kekokohan rohani, guru harus memiliki 

hati yang bersih dalam mengajar, memiliki sifat zuhud serta tulus mencari 

Ridha Allah.  

1. Etika guru terhadap profesi KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim 

Asy’ari sama-sama menunjukkan bahwa seorang guru menjadikan 

profesinya sebagai pengabdian kepada Allah SWT dan Abdi nya 

kepada Negara Kesatuan republik Indonesia, kemudian senantiasa 

menanamkan sikap ikhlas berbagi ilmu tanpa mengharapkan 

imbalan kekayaan, kedudukan dan lain sebaginya. 
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2. Etika guru terhadap Murid, disini KH Ahmad Dahlan lebih 

menganjurkan guru memiliki sifat terbuka, demokratis ia 

mengatakan bahwa belajar dan mengajar bisa dimana saja dan 

setiap saat, banyak dari anak didik KH Ahmad Dahlan yang 

menjadi teman seperjuangannya. Sedangkan KH Hasyim Asy’ari 

sangat menjaga kewibawaannya sebagai seorang guru. seorang 

guru menurut KH Ahmad Dahlan harus melakukan amal-amal 

nyata dalam mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amaliyah. 

Dan mengajak muridnya untuk menunjukkan aksi-aksi nyata demi 

sebuah perubahan.  

3. Etika guru terhadap guru, KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim 

Asy’ari adalah seorang ulama yang terbuka terhadap pendapat 

yang lain, tidak saling menyalahkan, menjatuhkan atau sampai 

mengkafirkan orang lain. selagi yang dilakukan tidak bertentangan 

dengan syariat, Aqidah dan Ibadah. Selalu membangun 

keharmonisan terhadap ulama-ulama yang lain, tidak menyudutkan 

yang berbeda pandangan dengannya dan selalu mengajak untuk 

duduk bersama melakukan musyawarah terhadap persoalan yang 

terjadi.  

Ada beberapa faktor yang menurut penulis penyebab terjadinya 

perbedaan sudut pandang, cara berfikir, perbuatan dan pandangan nya 

terhadap etika guru yang menjadi tema penelitian kali ini, pertama adalah 

lingkungan, KH Ahmad Dahlan yang kita kenal sebagai Faunding Father 
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organisasi Muhammadiyah merupakan tokoh nasional yang sangat berjasa 

dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan. Putra dari seorang khatib 

keraton Yogjakarta yang tumbuh dan besar dilingkungan ‘alim (kuat 

agamanya). Atmosfer keagamaan yang kuat memberikan pengaruh yang 

luar biasa pada diri KH Ahmad dahlan. KH Ahmad Dahlan bukan lahir 

dari keluarga yang memiliki pondok pesantren atau sekolah  lainnya, akan 

tetapi ia lahir sebagai anak seorang penghulu kraton yogjakarta juga 

seorang khatib masjid besar kraton, sehingga dalam dirinya sudah 

tertanam jiwa pemimpin yang ditutrunkan dari ayahnya. Berkat keuletan 

dan jiwa kepemimpinan yang bagus KH Ahmad dahlan dapat masuk dan 

bergabung dengan organisasi luar seperti budi utomo dan juga menjadi 

guru disekolah Kweekschool disebut dengan sekolah raja, untuk 

mengambil ilmu mereka kemudian mencoba menerapkan nya 

dilingkungan Yogyakarta. Dengan mendirikan sekolah yang 

menggabungkan Ilmu agama dengan ilmu pengetahuan lainnya.  

Sedangkan, KH Hasyim Asy’ari adalah tokoh Islam pembaharu dari 

kalangan pesantren, KH Hasyim Asy’ari, putra dari pemilik pondok 

pesantren di jombang, kakeknya pun seorang pendidik dan pemilik pondok 

pesantren. Lingkungan KH Hasyim Asy’ari semua adalah lingkungan 

pesantren, sehingga ia memilih untuk membesarkan pondok pesantren 

sehingga ia memiliki banyak santri. 

Faktor yang kedua adalah pemikiran para pembaharu Islam tempat 

mereka menimba ilmu di tanah Arab, menelitik dari pada kajian biografi 
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diatas bahwa keduanya sama-sama belajar dan berguru dengan pembaharu 

Islam diabad ke 20.  Akan tetapi KH Ahmad dahlan tertarik pada 

pemikiran-pemikiran Islam Pembaharu yakni Ibnu taimiyah, Jamaluddin 

al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha  tokoh-tokoh inilah yang 

kemudian banyak mempengaruhi pemikiran Ahmad dahlan paham 

terhadap pemaharuan Islam yang kemudian menjadai manusia penggerak 

kemudian dikembangkan dan menjadi Ruh organisasi yang didirikannya 

yakni Muhammadiyah, selain itu juga KH Ahmad Dahlan tertarik pada 

kitab tafsir Al-Manar  yang memuat pikiran-pikiran Muhammad Abduh. 

kitab tafsir ini banyak memberikan inspirasi dan motivasi untuk 

mengadakan perbaikan dan pembaharuan umat Islam di Indonesia. Lain 

halnya dengan KH Hasyim  Asyari, meski belajar dengan guru yang sama 

namun KH Hasyim Asyari lebih condong kepada mempelajari Ilmu Hadist 

dan belajar dengan guru besar Masjidil Haram yakni Syeikh Mahfudz At-

tarmidzi kemudian sampai KH Hasyim Asyari digelari sebagai ulama ahli 

hadist Shahih Bukhari sekaligus menjadi mata rantai al-Bukhari ke-24 .  

Sebagaimana pandangan gurunya, KH Hasyim Asy’ari secara tegas 

mempertahankan ajaran-ajaran mahzab dan memandang penting praktek-

praktek tarekat. KH Hasyim Asy’ari pula menerima pemikiran modernis 

dari Muhammad Abduh guna membangkitkan kembali semangat Islam. 

Namun ia kurang sependapat dengan Muhammad Abduh soal 

“melepaskan tharekat” dengan mazhab dalam  memahami Islam.  
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Beberapa hal tersebut, diperkirakan adalah faktor perbedaan corak 

pemikiran perbuatan sampai kepada aplikasi dalam mengembangkan 

keilmuan masing-masing. Dalam etika guru KH Ahmad dahlan dan KH 

Hasyim Asy’ari penulis tidak banyak menemukan perbedaan disini, hanya 

dua yang menurut penulis berbeda yakni hubungan guru terhadap anak 

didiknya, disini KH Ahmad Dahlan lebih menganjurkan guru memiliki 

sifat terbuka, demokratis ia mengatakan bahwa belajar dan mengajar bisa 

dimana saja dan setiap saat, banyak dari anak didik KH Ahmad Dahlan 

yang menjadi teman seperjuangannya. Sedangkan KH Hasyim Asy’ari 

sangat menjaga kewibawaannya sebagai seorang guru. Kedua, seorang 

guru menurut KH Ahmad Dahlan harus melakukan amal-amal nyata dalam 

mengaplikasikan ilmunya. Dan mengajak muridnya untuk menunjukkan 

aksi-aksi nyata demi sebuah perubahan. Berbeda dengan KH Hasyim 

asy’ari lebih kepembentukan ruhani manusia untuk bersifat zuhud 

terhadap dunia, tidak berlebihan mencintai dunia. Serta guru memiliki hati 

yang bersih dalam mengajar. Itu semua dilakukan dengan terus 

memberikan nasehat-nasehat- nasehat kepada muridnya. 

B. SARAN 

Dalam kesempatan ini penulis akan memberikan beberapa saran 

diantaranya, yaitu : 

1. Seorang guru harus memperbaharui niat setiap hari, Niatkan semua 

Karena Allah, niat yang tersandar kepada Allah maka akan 

dimudahkan. Selalu menjaga Interaksi nya dengan Allah 
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2. Seorang guru harus memiliki Abad yang baik, jangan sampai 

perkataan tidak sebuat dengan perbuatan, karna guru adalah 

pondasi dasar dalam keberhasilan pendidikan.  

3. Seorang guru harus senantiasa bersikap lapang dada, tidak egois 

dan mudah memaklumi orang lain yang belum sependapat 

dengannya.  

4. Seorang guru harusnya menjaga keharmonisan dengan sesama guru 

dengan baik, karena manusia adalah makhluk sosial dan saling 

saling membantu satu sama lain. 
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