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ABSTRAK 

Judul : Hubungan Guru Dan Murid Menurut KH. Hasyim Asy’ari Dan 

Implementasinya Dalam Tradisi Pembelajaran Di Pondok Pesantren 

Nurul Hikmah 

Penulis: Rini Yuliyanti 

NPM : 1311010201 

Pendidikan berupaya mendidik manusia yang mempunya ilmu pengetahuan, 

ketrampilan dan juga disertai Iman dan Takwa kepada Allah SWT, saat ini 

pendidikan lebih mementingkan masalah yang bersifat materi dan ilmu pengetahuan 

dari pada etika, akhlak dan moral. Tingginya dekadensi moral mencerminkan adanya 

krisis etika. Dalam rangka memperbaiki kondisi moral serta untuk membangun 

karakter bangsa yang beradab maka harus pula dilakukan pembenahan dan perbaikan 

akhlak guru dan murid. Studi ini dimakasudkan untuk menjawab permasalahan: 

bagaimana pemikiran KH. Hasyim Asy’ari tentang hubungan guru dan murid serta 

implementasinya dalam tradisi pembelajaran di pondok pesantren nurul hikmah. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research semi field research 

(Kajian pustaka semi keulitatif) dengan menggunakan metode deskriftif dan 

triangulasi. Dimana data yang telah terkumpul kemudian di analisis non stastitik. 

Dengan data primer sebagai sumber utama dan sumber data skunder sebagai sumber 

data pendukung. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriftif, 

observasi, dan interview. Dimana data yang terkumpul kemudian dianalisis secara 

non stastitik. Yakni analisis untuk mengungkap gagasan pemikiran tokok yang 

diteliti. 

Konsep hubungan ustadz dan santri dalam pembelajaran menurut KH. Hasyim 

Asy’ari adalah: (1) Etika murid terhadap guru, (2) Etika guru terhadap murid, (3) 

etika guru dan murid dalam pembelajaran. 

Implementasi pemikiran KH. Hasyim Asy’ari terkait dengan hubungan guru 

dan murid dalam tradisi pembelajaran di pondok pesantren nurul hikmah telah 

dilaksanakan dengan baik sehingga guru dan murid di pondok pesantren nurul 

hikmah memiliki hubungan yang baik dan erat 
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MOTTO 

     

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung (Q.S Al-Qolam :4)1 

 

                                                           
1
 Depertemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemah, (Surabaya: Pusat Agung Harapan, 2006), h. 68 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

1. Hubungan 

Dalam kamus bahasa indonesia hubungan adalah keadaan 

berhubunganyang harmonis antara suami istri perlu dibina.kontak: untuk 

membeli barang itu dengan harga yang lebih murah sebaiknya kita 

mengadakan langsung dengan produsen. sangkut-paut: jabatan yang 

dipegangnya itu tidak adanya dengan keahliannya. ikatan; pertalian (keluarga, 

persahabatan, dsb): antara mereka masih ada keluarga, persahabatan antara 

bangsa-bangsa Asia Tenggara.
1
 Dalam kontek hubungan ini adalah hubungan 

akhlak guru dan murid. 

2. Guru 

Kata guru berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang 

mengajar.
2
 Dalam bahasa inggris dijumpai kata teacher yang berarti pengajar. 

Dan dalam bahasa arab banyak kata yang mengacu pada kata guru, 

diantaranya: al-„Alim, al-Mudaris, Mualim, Muadib dan Ustadz. Secara istilah 

guru berarti pendidik profesional yang merelakan dirinya menerima dan 

memikul tanggungjawab yang diberikan oleh orang tua dalam rangka 

                                                           
1
 http://kamusbahasaindonesia.org/arti-hubungan/.Diakses pada tanggal 29 April 2017 Pukul: 

16.36 WIB 
2
 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2001), 

h.581 
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pendewasaan anak.
3
 Selanjutnya dalam konteks Pendidikan Islam banyak 

sekali kata yang mengacu pada pengertian guru, seperti kata yang lazim dan 

sering digunakan antara lain murabbi, muallim, dan muaddib.  

Dari pengertian guru diatas dapatlah kita mengambil kesimpulan 

bahwasannya guru itu adalah sosok orang yang bijaksana, mampu 

memberikan tauladan dan mampu memberikan perubahan yang baik untuk 

muridnya. 

3. Murid 

Kata murid berasal dari bahasa arab yaitu arada, yuridu, iradatan, 

muridanyang berarti orang yang menginginkan(the willer).Secara istilah 

berarti orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, pengalaman dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya 

agar bahagia di dunia dan akhirat dengan selalu belajar sungguh-sungguh.
4
 

Menurut Engr Sayyid Khaim Husyain Naqawi yang dikutip oleh Abuddin 

Nata, menyebutkan bahwa kata murid berasal dari bahasa arab, yaitu 

muriidunartinya orang yang menginginkan (the willer).
5
 

Dari berbagai pengertian di atas dapat penulis simpulkan mengenai 

pengertian murid yaitu setiap orang yang memerlukan ilmu pengetahuan yang 

membutuhkan bimbingan dan arahan untuk mengembangkan potensi diri 

                                                           
3
 Muhammad Yahya Z. (110905196), ”Hubungan Antara Guru dan Murid dalam proses 

pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Zawiyah Cot 

Kala Langsa, tahun 2014 
4
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi aksara 1992), h. 49. 

5
 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1997), h. 49 
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(fitrah) secara konsisten melalui proses pendidikan dan pembelajaran, 

sehingga tercapai tujuan yang optimal sebagai manusia dewasa 

yangbertanggung jawab dengan derajat keluhuran yang mampu 

menjalankanfungsinya sebagaikhalifahdi bumi. 

4. KH. Hasyim Asy‟ari 

KH. Hasyim Asy‟ ari adalah seorang ulama sekaligus menjadi salah 

seorang penggagas lembaga pendidikan di Indonesia yang berbasis pesantren. 

KH. Hasyim Asy‟ari nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy‟ari 

ibn „Abd al-Whid ibn „abd al-Halim. Ia lahir desa Gedang, Jombang Jawa 

Timur, pada hari selasa Kliwon, 24 Dzulqaidah 1287 H. bertepatan dengan 

tangal 14 Februari 1871, dan wafat pada tanggal 25 Jui 1947 pukul 03.45 dini 

hari., bertepatan dengan tangan 7 Ramadhan Tahun 1366 dalam usia 79 

tahun. 

Karena peran dan presrasi yang dicapainya ia mempunyai banyak 

gelar, seperti Pangeran Bona ibn Abd al-Rahman yang dikenal dengan nama 

Jaka Tingkir, Sultan Hadi wijono ibn Abdullah ibn Abdul Al-Aziz ibn Abd 

al-Fatih ibn Maulana Ishaq dari Raden „Ain al-Yaqin yang disebut dengan 

Sunan Giri.
6
 

 

 

                                                           
6
 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafiondo Persada, 2005), h.113 
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam menulis skripsi ini, penulis memiliki alas an dasar dalam membuat 

judul tersebut, yaitu sebagai berikut: 

1. Karena saat ini, melihat dari akhlak dunia pendidikan mementingkan masalah 

yang bersifat materi dan ilmu pengetahuan dari pada etika, akhlak dan moral. 

Tingginya dekadensi moral mencerminkan adanya krisis etika. 

2. Dunia pendidikan Islam khususnya pendidikan Akhlak saat ini sedang 

“booming” dibicarakan, pendidikan akhlak upaya untuk memperbaiki akhlak 

generasi muda khususnya bangsa ini pada umumnya. 

3. KH. Hasyim Asy‟ari salah KH. Hasyim Asy‟ ari termasuk sosok ulama yang 

sangat produktif dalam menulis karyanya. Diantara karya yang paling 

terkenal adalah kitabnya yang berjudul Adab alAlim wa al Muta‟ allim. Kitab 

ini mengupas tentang tata krama pelajar maupun pengajar. Pemikiran beliau 

tentang etika dalam menuntut ilmu ini menurut penulis amatlah patut dan 

penting untuk dipelajari sebagai bahan acuan khususnya bagi para pengajar 

supaya mampu mencetak generasi penerus yang berkualitas baik dari sisi 

akademis maupun dari sisi spiritualitasnya. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berasal dari kata didik yaitu memelihara dan member latiah 

mengenai akhlak dan dan kecerdasan pikiran.
7
 Pendidikan merupakan kebutuhan 

pokok bagi manusia. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, pembinaan 

mental, jasmani dan intelek semata, akan tetapi bagaimana pengetahuan dan 

pengalaman yang telah didapatkan dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari.
8
  

Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja 

terhadap peserta didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.
9
 Dalam Al-Qur‟an 

surat berbunyi: 

           

         

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, (1) Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (2) Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, (3) yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.(5) (Q.S. Al-Alaq {96} :1-5)
10

 

 

                                                           
7
 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2008). h. 

21 
8
 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 11  

9
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 13 

10
 Depertemen Agama Ri, Al-Quran Dan Terjemah, (Surabaya: Pusat Agung Harapan, 2006), 

h. 412 
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Pendidikan dalam arti yang luas bermakna merubah dan memindahkan nilai 

kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat.
11

Pendidikan merupakan 

kebutuhan pokok bagi manusia. Pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, 

pembinaan mental, jasmani dan intelek semata, akan tetapi bagaimana pengetahuan 

dan pengalaman yang telah didapatkan dipraktekkan dalam perilaku sehari-hari.
12

  

Pendidikan berupaya mendidik manusia yang mempunya ilmu pengetahuan 

dan ketrampilan dan juga disertai Iman dan Takwa kepada Allah SWT, sehingga dia 

akan memanfaatin ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya itu untuk 

kebaikan masyarakat. 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat urgen untuk menjamin 

perkembangan dan kelangsungan kehidupan suatu bangsa, pendidikan juga menjadi 

tolak ukur kemajuan suatu bangsa, dan menjadi cermin kepribadian masyarakatnya.
13

 

Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan 

efsien.
14

 Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangnya 

hidup dan kehidupan manusia, bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang 

satu. 
15

 

                                                           
11

 Hasan Langgulung, Pendidikan dan Peradaban Islam, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985), 

h. 3 
12

 Abuddin Nata, Op.Cit, h. 11  
13

 Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 

h. 27 
14

 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 3 
15

 Zuhairini Dkk, Filsafat Pendidikan islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 10 
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Menurut Rupert C. Lodge pendidikan hanya mempunyai fungsi yang terbatas, 

memberi dasar-dasar dan pandangan hidup kepada generasi yang sedang tumbuh, 

yang dalam prakteknya identik dengan pendidikan formal disekolahan dan dalam 

situasi dan kondisi serta lingkungan belajar yang serba terkontrol.
16

 

Pendidikan merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki tujuan, sasaran, 

dan target. Pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang melalui 

peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran selaras dengan urutan sistematika 

menanjak yang membawa anak dari suatu perkembangan ke perkembangan lainnya.
17

 

Begitu juga pendidikan akhlak, mengingat kedudukan akhlak dalam 

kehidupan manusia menepati tempat penting, sebagai individu maupun masyarakat 

dan bangsa, sebab jatuh bangunya suatu masyarakat tergantung kepada bagai mana 

akhlaknya. Apa bila akhlaknya baik, maka sejah teralah lahir dan batinya, dan apa 

bila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir dan batinya. 

Akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang yang 

secara spontan di wujudkan tingkah laku dan perbuatan . apabila akhlak yang 

diaplikasiakan itu baik makadisebut akhlak mahmuda, sebaliknya jika akhlak yang 

diaplikasikan buruk maka disebut akhlak madzmumah. Baik dan buruk aklhak 

didasari kepada sumber nilai yaitu, Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Ajaran agama Islam bersumber kepada norma-norma pokok yang 

dicantumkan di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah sebagai suri tauladan 
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17

 Abdurrahman An-Nahlawi, Pendidikan Islam DiRumah, Sekolah, dan Masyarakat, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 21 
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(uswatun hasanah) yang member contoh mempraktekan Al-Qur‟an, menjelaskan Al-

Qur‟an dalam kehidupan sehari-hari sebagai sunnah Rosul. Nabi memiliki akhlak 

yang agung, disebut suri tauladan yang abik.berakhlak islamiyah berarti 

melaksanakan ajaran islam dengan jalan ayng lurus terdiri dari Iman, Islam, dan 

Ihsan. Ber-akhlaqul karimah berarti memohon bimbingan, taufik, dan hidayah-Nya. 

Ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur‟an: 

                    

    

 

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 {33} :21).
 18

 

Sebagai tolak ukur perbuatan baik dan buruk mestilah merujuk kepada 

ketentuan Allah SWT. Dan rasul-Nya, karena Rasulullah Saw. adalah manusia yang 

paling mulia akhlaknya. 

Akhlak yang mulia dalam agama Islam adalah melaksanakan kewajiban-

kewajiban, menjauhi segala larangan-laranga, member hak kepada Allah, makluk, 

sesame manusia dan alam sekitar dengan sebaik-baiknya. 
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Kesempurnaan akhlak munusia dapat dicapai melalui dua jalur. Pertama 

melalui karunia tuhan yang menciptakan manusia dengan fitrahnya yang sempurna, 

akhlak yang baik, nafsu sahwat yang tunduk kepada akal dan agama.  

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. 

Artinya: barangsiapa dikarunia anak maka hendaklah perbagus nama, dan adabnya. 

Dan apabila telah sampai baliqh maka nikahkanlah, dan apabila tidak 

menikahkanya kemudian dia melakukan dosa maka dosanya itu di tangan 

orang tuanya (HR. Baihaqi)
19

 

 

Dari hadits diatas, jelaslah bahwa sudah menjadi suatu keharuasan orang tua 

untuk mendidik anaknya. oleh karena itu pendidik atau guru yaitu pengganti orang tua 

peserta didik ketika mereka berada dalam lingkup sekolah, maka pendidik pun harus 

mendidik akhlak para peserta didiknya, sehingga dalam dunia pendidikan, seorang 

pendidik menepati posisi yang sangat penting. 

Manusia tersebut dapat memperoleh ilmu tanpa belajar dan terdidik tanpa 

melalui prosses pendidikan. Mausia yang tergolong pada kelompok ini adalah para 

Nabi dan Rasul Allah. Kedua, akhlak melalui cara berjuang secara bersungguh-

sungguh (mujahadah) dan latihan (riyadhah) yaitu membiasakan diri melakuakn 

akhlak-akhlak mulia. Ini yang biasa dengan belajar dan latihan. 
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Akhlak mulia juga dapat dipupuk melalui proses melawan hawa nafsu. 

Seseorang memiliki akhlak mulia selagi dia menjaga, melawan dan menundukan 

hawa nafsunya. Menundukan hawa nafsu bukan bermakna membunuhnya tetapi 

hanya mengawal dan mendidiknya agar mengikuti panduan akal dan agama. 

Terdapat lima ciri dari definisi akhlak yang diungkapkan oleh M. Al-Ghazali 

yaitu: 

1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadikan kepribadiannya. 

2. Perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran. 

3. Perbuatan yang timbul dari dalam diri seseorang yang mengerjakannya, 

tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. 

4. Perbuatan yang dilakukan dengan cara sungguh-sungguh , bukan main 

atau bersandiwara. 

5. Perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin 

dipuji orang atau karena ingin mendapat sesuatu pujian.
 20

 

 

Saat ini, pendidikan mementingkan masalah yang bersifat materi dan ilmu 

pengetahuan dari pada etika, akhlak dan moral. Tingginya dekadensi moral 

mencerminkan adanya krisis etika. Contoh dekadensi moral pada saat ini yang sangat 

memprihatinkan seperti: 

Penyalahgunaan Narkoba. dikalangan remaja semakin memprihatinkan, BNN 

(Badan Narkotika Nasional) menemukan bahwa 50-60 persen pengguna narkoba di 

Indonesia adalah kalangan remaja yakni kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik juga terbukti telah mengakibatkan 

meningkatnya jumlah remaja yang terjangkit HIV/AIDS. Data kasus AIDS pada 
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rentang usia 15-39 Tahun dari Kemenkes RI per Januari 2011 saja sudah 

menunjukkan fakta yang memprihatinkan. 

Tawuran. Kenakalan remaja yang satu ini sekarang lagi naik daun. Tawuran 

pelajar seolah sudah menjadi bagian yang melekat pada perilaku pelajar. Meskipun 

sudah memakan banyak korban terluka bahkan terbunuh, kenakalan pelajar ini terus 

saja terjadi. Data dari komnas anak memperlihatkan, jumlah tawuran pelajar 

cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Geng Motor. Aktivitas remaja yang menyimpang ini bahkan lebih buruk 

keadaan dan dampaknya. Perilaku anggota geng ini semakin brutal. Lembaga 

pengawas kepolisian Indonesia (Indonesia Police Watch - IPW) mencatat adanya tiga 

perilaku buruk geng motor ini, yaitu balapan liar, pengeroyokan dan judi berbentuk 

taruhan. Besarnya taruhan juga tak tanggung-tanggung, menurut data IPW, judi 

taruhan tersebut berkisar antara Rp.5 juta sampai 25 juta per sekali balapan liar. IPW 

juga mencatat aksi brutal yang dilakukan geng motor di Jakarta saja telah 

menewaskan sekitar 60 orang setiap tahunnya.
21

 

Adapun jenis kenakalan siswa menurut Zakiah Daradjat adalah, sebagai berikut: 

(a) Tidak mau patuh kepada orang tua dan guru. Hal seperti ini biasanya terjadi 

pada kalangan siswa, dia tidak segan-segan menentang apa yang dikatakan oleh orang 

tua dan gurunya bila tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Lari atau bolos dari 

sekolah. (b)  Sering berkelahi.Sering berkelahi merupakan salah satu dari gejala 

kenakalan siswa. Siswa yang perkembangan emosinya tidak stabil yang hanya 

mengikuti kehendaknya tanpa memperdulikan orang lain, yang menghalanginya 
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 Disajikan pada Seminar Guru dan Pelajar Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh 
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itulah musuhnya. (c) Cara berpakaian. Meniru pada dasarnya sifat yang di miliki oleh 

para siswa, meniru orang lain atau bintang pujaannya yang sering di lihat di TV atau 

pada iklan-iklan baik dalam hal berpakaian atau tingkah laku, walaupun itu tidak 

sesuai dengan keadaan dirinya yang penting baginya adalah mengikuti mode zaman 

sekarang. (d) Membolos pada jam sekolah. (e) Kenakalan yang menganggu 

ketentraman dan keamanan orang lain. Kenakalan ini adalah kenakalan yang dapat di 

golongkan pada pelanggaran hukum sebab kenakalan ini menganggu ketentraman dan 

keamanan masyarakat di antaranya adalah: mencuri, menodong, kebut-kebutan, 

minum-minuman keras, penyalah gunaan narkotika, membaca buku-buku porno.
22

 

 

Untuk memperbaiki tingkah laku siswa yang telah menyimpang dari peraturan 

atau tata tertib sekolah maka harus ada usaha yang sistematis dan terencana, dalam 

hal ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu sebagai  berikut : 

“(a)Memperkuat tingkah laku bersaing.Dalam usaha mengubah tingkah laku 

yang tak diinginkan, diadakan penguatan tingkah laku yang diinginkan misalnya 

dengan kegiatan-kegiatan kerjasama, membaca dan bekerja disatu meja untuk 

mengatasi kelakuan-kelakuan menentang, melamun dan hilir mudik. (b) Ekstingsi. 

Ekstingsi dilakukan dengan meniadakan peristiwa-peristiwa penguat tingkah laku. (c) 

Satiasi. Satiasi adalah suatu prosedur menyuruh seseorang melakukan perbuatan 

berulang-ulang sehingga siswa menjadi lelah atau jera. (d) Perubahan Lingkungan 

Stimuli.Beberapa tingkah laku dapat dikendalikan oleh perubahan kondisi    stimuli 

yang mempengaruhi tingkah laku. (e) Hukuman. Untuk memperbaiki tingkah laku, 

hukuman hendaknya di terapkan di kelas dengan bijaksana.
23

 

 

Dilihat dari contoh kenakalan remaja dan upaya guru untuk mengatasinya 

Pendidikan seharusnya dapat menyentuh berbagai aspek yaitu, jasmani, rohani, 

mental, moral, psikis, dan fisik. Menurut Ibn Miskawaih tujuan pendidikan yaitu 

terbentuknya pribadi yang beraklak mulia yang disebutnya Isabah al-khuluq asy-

syarif 
24

 

                                                           
22

 Zakiah Daradjat, . Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 43 
23

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan, (Jakarta : 

Rineka Cipta), 2006, h.216 
24

H. Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011)h. 239 



13 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di pondo pesantren nurul hikmah 

menunjukan bahwa santi-santriwati dan ustad-ustadzah menerapkan akhlak guru 

terhadap murid dan akhlak murid terhadap guru dalam proses belajar mengajar di 

dalam kelas maupun di luar kelas, bahkan santi-santriwati dan ustad-ustadzah 

menunjukan tidak hanya menerapkan dalam proses belajar mengajar saja tetapi juga 

dalam lingkungan pondok pesantren. Hal ini dapat dilihat dari prilaku yang ditujukan 

para santi-santriwati dan ustad-ustadzah dalam proses belajar mengajar selam ini. 

Bahkan menurut beberapa santi-santriwati dan ustad-ustadzah, mereka 

menyatakan bahwa sebelum menerapkan akhlak guru dan murid, diwajibkan bagi 

guru dan murid untuk mempelajari kitab adabul alim wa al-muta‟alim karya KH. 

Hasyim Asy‟ari dikelas. 

Salah satu santriwati yang menerapkan akhlak murid terhadap guru adalah 

Laila, ia menerapkanya pada saat proses belajar mengajar didalam kelas maupun 

diluar kelas. Ia menerapkan ilmu abadbul alim wa al-muta‟alim tentang akhlak murit 

terhadap guru yaitu duduk didepan guru dengan etika dan Berbicara dengan baik 

terhadap guru. 

Bukan hanya santi-santriwatinya saja akan tetapi para ustad-ustadzahnya juga 

menerapkan akhlak guru terhadap murid di dalam kelas maupun diluar kelas salah satunya 

yang menerapkannya adalah ustad Ky. Zainal Fanani selaku pengasuh pondok pesantren 

nurul hikma sendiri yaitu Tidak subyektif (pilih kasih) terhdap salah satu murid dan 

Mengontrol semua aktivitas yang dilakukan diantara peserta didik mulai dari segi 

omonganya (bicaranya). 
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Dari kontes diatas Penulis melihat pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari sebagai 

seorang ulama besar Indonesia yang mendapatkan gelar Hadratusy Syaikh atau maha 

guru. Beliau juga merupakan pendiri ormas (organisasi) Islam terbesar di Indonesia 

bernama Nahdlatul Ulama (NU), Sebagai seorang ulama besar beliau sangat produktif 

dalam menghasilkan karya tulis. Saat ini sebagian besar karya tulis beliau terhimpun 

secara rapi dalam satu kitab besar yang kemudian diberi nama kitab Irsyad as-Sari. 

Kitab kompilasi ini berisi 15 karya beliau dengan berbagai tema pembahasan. Salah 

satu kitab beliau yang terdapat di dalamnya adalah kitab Adab al-„Alim wa al-

Muta‟allim, sebuah kitab tentang etika guru dan murid yang terdiri dari delapan bab. 

Berdasarkan hal tersebut, maka merupakan suatu alasan yang mendasar 

apabila penulis membahas permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul: 

HUBUNGAN GURU DAN MURID MENURUT KH. HASYIM ASY‟ARI DAN 

IMPLEMENTASINYA DALAM TRADISI PEMBELAJARAN DI PONDOK 

PESANTREN NURUL HIKMAH dengan mencoba melakukan suatu analisis 

terhadap hubungan guru dan murid menurut KH.Hasyim Asy‟ari dalam kitab Adabul 

„Alim Wal Muta‟allim. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di muka, permasalahan yang akan dikaji melalui 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari tentang hubungan guru dan murid 

dalam pembelajaran? 
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2. Bagaimana implementasi pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari tentang hubungan 

guru dan murid dalam tradisi pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul 

Hikmah? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penilitian 

1. Tujuan Penelitian. 

a. Untuk mengetahui pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari tentang hubungan guru 

dan murid dalam pembelajaran. 

b. Untuk mengetahui implementasi pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari tentang 

hubungan guru dan murid dalam tradisi pembelajaran di Pondok Pesantren 

Nurul Hikmah. 

2. Manfaat Penilitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis: 

1) Mendapat data dan fakta yang sahih mengenai akhlak guru dan murid 

menurut KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab Adab Al „Alim Wa-Al 

Muta‟allim, sehingga dapat menjawab permasalahan secara 

komprehensif terutama yang terkait dengan hubungan guru dan murid. 

2) Memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah Ilmu 

pengetahuan terutama bagi kemajuan Ilmu pendidikan, khususnya 

menyangkut konsep Akhlak guru dan murid dalam pendidikan Islam. 
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b. Secara Praktis:  

1) Menambah perbendaraan referensi di perpustakaan UIN Raden Intan 

Lampung, terutaman Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. 

2) Merupakan sumber referensi bagi Fakultas Tarbiyah, yang akan meneliti 

lebih lanjut mengenai hubungan guru dan murid menurut KH. Hasyim 

Asy‟ari. 

3) Memberikan masukan bagi para pakar di bidang pendidikan mengenai 

keunggulan dan originalitas hubungan guru dan murid menurut KH. 

Hasyim Asy‟ari, yang nantinya diharapkan dapat ditransfer kedalam 

dunia Pendidikan Islam Indonesia pada umumnya dan Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung pada khususnya. 

F. Tinjauan Pustaka 

Dalam hasil penusuran literatur, penulis menemukan beberapa karya tulisan 

dan hasil penelitian dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini antara lain: 

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ani Hayatul Mukhlisoh
25

 dengan judul 

“Akhlak Guru Menurut KH. Hasyim Asy‟ari (Kajian Terhadap Kitab Adab „Alim 

Wal Muta‟alim)”, dalam skripsi  yang dilakukan Ani Hayatul Mukhlisoh hasil 

penelitian bahwa, KH Hasyim Asy‟ari menyebutkan ada tiga macam akhlak yang 

harus dipedomani oleh guru yakni akhlak guru terhadap dirinya sendiri, akhlak 

                                                           
25

 Ani Hayatul Mukhlisoh (09338024), “Akhlak Guru Menurut KH. Hasyim Asy‟ari (Kajian 

Terhadap Kitab Adab „Alim Wal Muta‟alim)”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Tahun 2016 
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guru saat mengajar, dan akhlak guru terhadap anak didik. Setelah dilakukan 

analisis dan dikomparasikan dengan pendapat-pendapat yang lain, ternyata 

pemikiran KH Hasyim Asy‟ari masih sangat relevan dengan dunia pendidikan 

masa kini. Sehingga dapat dijadikan pegangan bagi guru atau calon guru, kyai, 

ustadz maupun orang tua dan masyarakat umum. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani Hayatul Mukhlisoh, ia 

meneliti tentang pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari salah satu ulama Indonesia, 

namun perbadaan penelitian Ani Hayatul Mukhlisoh dengan penulis, adalah 

penelitian Ani Hayatul Mukhlisoh menekankan pada aspek akhlak guru, 

sedangkan penelitian penulis menekankan pada aspek hubungun guru dan murid 

atau bisa disebut akhlak guru dan murid serta implementasinya dalam 

pembelajaran. 

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nuriah Miftahul Jannah
 26

 dengan judul 

“Studi Komparasi Pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari dan Hamka tentang 

Pendidikan Karakter”, dalam skripsi  yang dilakukan Nuriah Miftahul Jannah 

hasil penelitian bahwa pendidikan karakter perspektif KH. Hasyim Asy‟ari adalah 

adanya usaha yang mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam 

berperilaku adalah dengan menghayati nilai-nilai luhur dan berpegang teguh pada 

ketauhidan. Segala kondisi yang terjadi, para pelaku pendidikan senantiasa 

meresponnya dengan kebaikan budi dan akhlaq al-karimah. Sedangkan 
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 Nuriah Miftahul Jannah (1112011000024), “Studi Komparasi Pemikiran KH. Hasyim 

Asy‟ari dan Hamka tentang Pendidikan Karakter”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif  Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016  
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pendidikan karakter dalam perspektif Hamka adalah usaha bersama dari orang 

tua, guru dan masyarakat untuk membangun budi pekerti. Pendidikan orang tua, 

pengetahuan dasar agama, dan keteladanan guru sebagai pelengkap terbentuknya 

kesempurnaan jiwa yang berdasarkan pada nilai-nilai budi pekerti luhur. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuriah Miftahul Jannah, ia 

meneliti tentang pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari salah satu ulama Indonesia, 

namun perbadaan penelitian yang dilakukan oleh Nuriah Miftahul Jannah dengan 

penulis, adalah penelitian Nuriah Miftahul Jannah menekankan pada aspek 

pendidikan karakter, sedangkan penelitian penulis menekankan pada aspek 

hubungun guru dan murid atau bisa disebut akhlak guru dan murid serta 

implementasinya dalam pembelajaran. 

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Abdul Qodir
27

 dengan judul “Pendididikan 

Akhlak Bagi Peserta Didik Menurut Kitab Adab Al Alim Wa Almuta‟alim Karya 

KH. Hasyim Asy‟ari Dan Relevansinya Terhadap Pembelajaran PAI”, dalam 

skripsi  yang dilakukan Nuriah Miftahul Jannah hasil penelitian bahwa  KH. 

Hasyim Asy‟ari lebih menekankan pada pemberdayaan hati akhlak menurut ilmu 

dan niat lillahi ta‟ala, akhlak terhadap guru, teman, buku atau kitab serta akhlak 

terhadap pembelajaran. Hal ini relefan terhadap pembelajaran PAI saat ini yang 

dirindukan peserta didik yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari.  

                                                           
27

 Abdul Qodir (10416044), “Pendididikan Akhlak Bagi Peserta Didik Menurut Kitab Adab 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qodir Mukhlisoh, ia 

meneliti tentang pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari salah satu ulama Indonesia, 

namun perbadaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qodir dengan penulis, 

adalah penelitian Abdul Qodir menekankan pada aspek pembedaan hati akhlak 

menurut ilmu dan niat lillahi ta‟ala, sedangkan penelitian penulis menekankan 

pada aspek hubungun guru dan murid atau bisa disebut akhlak guru dan murid 

serta implementasinya dalam pembelajaran. 

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh M. Ainun Najib
28

 dengan judul 

“Pemikiriran KH. M. Hasyim Asy‟ari Tentang Konsep Etika Terhadap Buku 

Dalam Kitab Adab „Alim Wal Muta‟alim (Kajian Terhadap Wacana)”, dalam 

skripsi  yang dilakukan Nuriah Miftahul Jannah hasil penelitian bahwa etika 

terhadap buku menurut KH. M. Hasyim Asy‟ari dalam Kitab Adab „Alim Wal 

Muta‟alim pada bab VIII meliputi lima bagian, antara lain: 1) cara memperoleh 

bahan pustaka harus dilakukan dengan cara yang sah menurut ajaran Islam, 2) 

saling pinjam meminjam bahan pustaka dengan catatan tidak ada pihak yang 

dirugikan, 3) menjaga serta merawat bahan pustaka agar tidak cepat rusak, baik 

ketika menggunakannya, menyusunnya, maupun ketika meletakanya, 4) meneliti 

buku baik secara fisik maupun isi ketika hendak meminjamya atau 
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mengembalikannya, 5) memperhatikan etika secara tata cara ketika menyalin isi 

buku. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Ainun Najib, ia meneliti 

tentang pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari salah satu ulama Indonesia, namun 

perbadaan penelitian yang dilakukan oleh M. Ainun Najib dengan penulis, adalah 

penelitian M. Ainun Najib menekankan pada aspek konsep etika terhadap buku, 

sedangkan penelitian penulis menekankan pada aspek hubungun guru dan murid 

atau bisa disebut akhlak guru dan murid serta implementasinya dalam 

pembelajaran. 

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fatimatuz Zuhro
29

 dengan judul 

“Pemikiran Pendidikan Islam Menurut KH. Hasyim Asy‟ari”, dalam skripsi  

yang dilakukan Nuriah Miftahul Jannah hasil penelitian bahwa: 1) pemikiran 

pendidikan KH. Hasyim Asy‟ari yang terdapat dalam kitab ada „alim wal 

muta‟alim yang terdiri dari 8 bab yang berisi tentang kelebihan ilmu dan 

ilmuwan, etika yang harus dicamkan dalam diri peserta didik, etika peserta didik 

terhadap pendidik, etika peserta didik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap 

diri sendiri, etika pendidik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap peserta 

didik, etika pendidik dan peserta didik terhadap buku. 2) pendekatan pendidikan 

Islan menurut KH. Hasyim Asy‟ari yaitu lebih mmperlihatkan kepada perpaduan 

antara teoritisi dan praktisi. Sebagai teoritisi, terlihat pada gagasan dan 
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pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta situasi kultural 

pada zamannya. Sedangkan sebagai praktisi, terlihat pada upaya melaksanakan 

gagasan dan pemikirannya itu. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zuhro, ia meneliti 

tentang pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari salah satu ulama Indonesia, namun 

perbadaan penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zuhro dengan penulis, 

adalah penelitian Fatimatuz Zuhro menekankan pada aspek pendidikan Islam, 

sedangkan penelitian penulis menekankan pada aspek hubungun guru dan murid 

atau bisa disebut akhlak guru dan murid serta implementasinya dalam 

pembelajaran. 

G. Metode Penelitian 

Untuk menjamin konsistensi tulisan ini terdapat tujuan yang diharapkan, 

tentunya tulisan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiyah. Untuk itu 

penulis harus melakukan pendekatan ilmiyah dalam memecahkan masalah ini. 

Sebagaimana karya ilmiyah secara umum, setiap pembahasan tentunya menggunakan 

metode untuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu masalah dalam karya ini. 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiyah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
30

 Metode ini sendiri berfungsi sebagai landasan 

dalam mengolaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan 

dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami. 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jika dilihat dari jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan (library research) dan kualitatif atau penelitian 

lapangan (field research). Kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-

macam  materi yang terdapat dalam kepustakaan, misalnya berupa buku-buku, 

catatan-catatan, makalah-makalah, dan lain-lain.
31

 Tinjauan pustaka adalah kegiatan 

yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan 

pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan.
32

 

Kualitatif atau penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

berlandasan pada filsafat potspositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, pengambilan sempel sumber data dilakukan secara purposive dab snowbaal, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
33
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b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan triangulasi, deskriptif yaitu metode 

penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa 

adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 

diteliti secara tepat.
34

 

Sedangkan triangulasi yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data 

secara gabungan atau simultan.
 35

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Primer  

Sumber primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yang asli.
36

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

utama. Dalam penelitian ini sebagai data primernya adalah kitab Adabul „Alim Wal 

Muta‟allim  Karya KH. Hasim Asy‟ari. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksaian atau data yang tidak berkaitan langsung 

dengan sumbernya yang asli.
37

 Adapun data sekunder yang akan dijadikan dalam 

bahan adalah tulisan-tulisan yang membahas mengenai tema ini, sebagai berikut: 
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1) Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Indonesia, Jakarta: Raja Grafiondo Persada, 2005 

2) Herry Mohammad, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, 

Jakarta: Gema Insani Press, 2006. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
38

 Adapun 

teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut : 

a. Dokumentasi 

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-

hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
39

 

Sebagaimana Sugiono juga berpendapat bahwa dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang.
40

 

Teknik ini digunakan sebagai teknik pokok dalam penelitian yaitu 

untuk mengumpulkan data yang bersangkutan tentang hubungan guru dan 

murid yang berbentuk buku-buku, majalah, jurnal dan karya-karya lainnya. 
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b. Observasi (pengamatan) 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan 

non participant observation.
41

 

Dalam observasi ini, penulis menggunakan teknik observasi non 

partisipasi, dimana penulis tidak ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan 

pada populasi yang diteliti hanya sebagai pengamat independent. 

Teknik ini digunakan sebagai teknik pokok dalam penelitian yaitu 

untuk mengobservasi aspek hubungan guru dan murid dalam proses belajar 

mengajar di pondok pesantren nurul hikmah seperti interaksi yang sopan 

antara guru dan murid. 

c. Wawancara atau Interview 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara 

berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara 

pewawancara dan terwawancara dengan maksud menghimpun informasi dari 

interviewee. Interviewee pada penelitiana kualitatif adalah informan yang 

dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.
42

 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 
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responden. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang 

yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang 

dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan. 

Teknik ini digunakan sebagai teknik pokok dalam penelitian yaitu 

untuk mewawancarai para guru dan murid untuk mendapat data yang 

dibutuhkan tentang aspek hubungan atau akhlak guru dan murid dalam 

proses belajar mengajar dipondok pesantren nurul hikmah seperti interaksi 

yang sopan antara guru dan murid. 

Data yang terkumpul dari sumber-sumber primer maupun sekunder 

dikumpulkan dengan menggunakan penjelajahan Kualitatif diklarifikasi sesuai 

dengan temannya masing-masing, diseleksi dan kemudian disusun kembali sesuai 

dengan katagori data yang telah ditentukan. Dari jenis data yang terkumpul 

seluruhnya berupa kata-kata, kalimat. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analis data dalam penelitian ini adalah kepustakaan semi kualitatif. 

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yaitu dengan cara mencatat, 

mengutip dan mengedit, kemudian diproses dalam pengolahan data dengan jalan 

mengelompokkan sesuai dengan bidang pokok bahasan masing-masing. Bahan yang 

telah dikelompokkan tersebut selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang akan 
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dikaji dapat tersusun secara sistematis untuk selanjutnya digunakan dalam proses 

analisa data. 

Adapun dalam menganalisis data dokumentasi. Data dokumentasi yaitu 

dilakukan dengan metode analisis isi (Content Analysis). Metode Analisis isi 

(Content Analysis) adalah studi tentang arti verbal yang digunakan untuk 

memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan.
43

 

Sedangkan Analisis data lapangan menggunakan tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Miles menjelaskan maksud langkah-langkah tersebut: 

a. Data Reduction (Reduksi data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin 

lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks 

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah 

difahami. 

c. Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,karena seperti 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian 

berada di lapangan.
44

 

Jadi analisis data yang peneliti gunakan adalah upaya mencari dan menata 

secara sistematis catatan observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti. Dengan demikian 

metode analisis data merupakan proses mengatur data kemudian 

mengorganisasikannya kedalam satu pola, katagori dan suatu uraian, yang dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan melalui observasi, interview mapun 

dokumentasi, baru kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deskriftif. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

a. Pendidikan 

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena 

manusia disaat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun, sebagaimana 

firman Allah di dalam Al-Qur‟an. 

     

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun…(Q.S An Nahl {16}:78).
1
 

Kata “pendidikan” yang dalam bahasa arab ialah “tarbiyah” yang 

artinya pendidikan, sedangkan pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia 

menjadi dewasa.
2
 

Ada tiga akar kata untuk istilah tarbiyah. Pertama raba-yarbu yang 

artinya “bertambah” dan “berkembang”, Kedua rabiya-yarba yang 

artinya”tumbuh” dan “berkembang”, Ketiga rabba-yarubbu yang artinya 
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30 

“memperbaiki”, “mengurusi kepentinga”, “mengatur”, “menjaga”, dan 

“pemperhatikan”.
3
 

Dalam bahasa Indonesia, isltilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an” yang artinya “perbuatan” 

(hal, cara, dan sebagainya).
4
 

Menurut etimologi pendidikan berasal dari bahasa yunani yaitu terdiri 

dari kata “PAIR” artinya Anak, dan “AGAIN” diterjemahkan membimbing, 

jadi pendidikan yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak.
5
 

Menurut istilah pendidikan ada beberapa definisi, antara lain: 

1) Ahmad D. Marimba “pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan 

secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani se terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utaman”. 

2) Hasan Langgulung “pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua 

segi; pertama, dari sudut pandang masyarakat; kedua, dari sudut 

pandang individu. Dari segi pandang masyarakat pendidikan berarti 

pewarisan kedayaan dan generasi tua ke generasi muda, agar hibup 

masyarakat tetap berlanjutan, dengan kata lain masyarakat 

mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi 

kegenarasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. 

Dilihat dari segi pandang individu, pendidikan berarti 

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.” 

 

3) Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

Bab I mengatakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
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spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.
 6

 

 

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah menuntut segala 

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

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya.
7
 

Menurut Driyarkara pendidikan adalah upanya memanusiakan 

manusia muda.
8
 Di dalam GBHN tahun 1973 bahwa pendidikan pada 

hakikatnya adalah usaha sadar untuk  mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.
9
 

Pendidikan sebagai usaha pembinaan dan pengembangan pribadi 

manusia, secara aspek rohaniah dan jasmaniah, jga berlangsung secara 

bertahab.
10

 

Pengertian secara luas pendidikan adalah suatu aktifitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur 

hidup. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berlangsung didalam kelas, 

tetapi berlangsung pula diluar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, 

tetapi mencakup pula yang non formal.
11
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Secara umum pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan 

tingkah laku seseorang atau kelompok orang (peserta didik) dalam usaha 

mendewasakan manusia(peserta didik) melalui upaya pengajaran dan latian, 

proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik.
12

 

b. Akhlak 

Kata Akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim mashdar dari kata 

akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai dengan timbangan (wazan) tsulasi majid 

af‟ala, yuf‟ilu, if‟alan, yang berarti al-sajiyah (perangai), ath-thabi‟ah 

(kelakuan, tabi‟at,watak dasar) , al-adat (kebiasaan kelaziman), al-maru‟ah 

(peradapan yang baik), al-din (agama).
13

 

Bisa juga kata Akhlak berasal dari bahasa arab “Khuluq” jamaknya 

“Khuluqun” yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. 
14

 

Menurut Ibn Al-jauzi bahwa Khuluq adalah etika yang dipilih seseorang. .
15

 

Menurut bahasa (etimologi) perkataan Akhlak ialah bentuk jamak dari 

khuluk (Khuluqun) yang berarti budi pekerti,perangakai tingkah laku,atau 

tabi‟at.
16

 Sedangkan Menurut istilah (terminologi), para ahli berpendapat, 
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namun artinya sama yaitu tentang perilaku manusia. Pendapat-pendapat ahli 

tersebut dihimpun sebagai berikut:
17

 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai 

budi pekerti, watak, dan tabiyat.
18

 

Menurut istilah Akhlak ada beberapa pendapat dari pakar ilmu Akhlak 

antara lain: 

1) Abdul Hamid, akhlak adalah ilmu tentang keutamaan yang harus 

dilakukan dengan cara mengikutinya sehingga jiwanya terisi dengan 

kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindarinya sehingga 

jiwanya kosong (bersih) dari segala bentuk keburukan. 

2) Ibrahim Anis, akhlaka adlah ilmu yang objeknya membahas nilai 

nialai yang perkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan 

dengan baik dan buruknya. 

3) Ahmad Amin, akhlak adalah kebiasaan baik dan buruk. 

4) Soegarda Poerbawakawatja, akhlak adalah budi pekerti, watak, 

kesusilaan dan kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa 

yang benar terhadap khaliknya. 

5) Farid Ma‟ruf, akhlak adalah kehenda jiwa manusia yang menimbulkan 

perbuatan yang dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan 

pertimbangan pikiran terlebih dahulu. 
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6) M. Abdullah Daraz, akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak 

yang mantap, kekuatan berkombinasi membawa kecendrungan pada 

pemilihan pihak yang besar (akhlak baik) atau pihak yang jahat 

(akhlak buruk). 

7) Ibn Maskawaih, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa 

manusia, yang berbuat dengan mudah, tanpa melakukan proses 

pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan sehari-hari).
 19

 

Menurut Imam Al-Ghazali Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam 

dalam jiwa (manusia) yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah 

dilakukan tanda melalui maksud untuk memikirkan (lebih dahulu).
20

 

Menurut Ibn Sina dalam pendidika Akhlak menyatakan bahwa tugas 

pendidik adalah member penekanan kepada pendidikan agama untuk peserta 

didik, karena hal itu bertujuan untuk membentuk adab dan akhlak yang baik.
21

 

Selain istilah akhlak, lazim juga dipergunakan istilah “etika”. Etika 

adalah ilmu tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang disistematisasikan 

tentang tindakan moral yang betul.
22

 

Dalam masyarakat barat kata akhlak sering diidentikkan dengan atika, 

mereka yang mengidentikkan akhlak dengan etika mengatakan bahwa etika  

adalah penyelidikan tentang tingkah laku dan sifat manusia.
23
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Etika berasal dari bahasa yunani “Ethos” yang berarti watak kesusilaan 

atau moral. Etika menurut parah ahli merupakan ilmu yang mempelajari soal 

kebaikan dan keburukan didalam hidup manusian semuanya, teristimewa yang 

mengenai gerak gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan 

dan perasaan sampai mengenai tujuanya yang dapat merupakan perbuatan. 

Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan 

oleh ilmuan barat. Bila etika barat sifatnya “antroposentrik” (berkisar sekitar 

sesame manusia) maka etika Islam bersifat “teosentrik” (berkisar sekitar 

tuhan). 

Dalam etika Islam suatu perbuatan selalu dihubungkan dengan amal 

soleh atau dosa dengan pahala dan atau siksa, dengan surga atau neraka.
 24

 

Istilah etika adalah sebuah cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai 

dan norma yang menentukan prilaku manusia dam kehidupan. Menurut 

Bertens Erika mempunyai tiga arti, antara lain: 

1) Etika dalam artia nilai-nilai atu norma-norma yang menjadi pegangan 

bagi seseorang atau suatu kelompok orang dalam mengatur tingkah 

lakunya. 

2) Etika dalan artian kumpulan asas atau nilai norma. 
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3) Etika dalam artian ilmu tentang yang baik dan tercela.
 25

 

Para ahli memberikan pengertian berbeda-beda terhadap “etika”, 

antara lain sebagai berikut. 

a. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia prinsip-prinsip yang 

disistemasikan tentang tindakan moral yang benar. (Webster‟s Wict) 

b. Etika adalah bidang filsafat yang mempertimbangkan teori tentang 

tindakan hujah-hujahnya dan tujuan yang diraih, diarahkan pada makna 

tindakan. (Ensiklopedia Winkler Prins) 

c. Etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tindakan mengenai fakta, tetapi 

tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia,  tetapi 

tentang idenya. Oleh karena itu bukan ilmu yang positif, tetapi ilmu 

yang formatif. (New America Dist)  

d. Etika adalah ilmu tentang moral atau prinsip kaidah-kaidah moral 

tentang tindakan dan kelakuan. (A.S Hornby Dist) 

e. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu pengetahuan yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh 

manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukan jalan untuk 

melakukan apa yang seharusnya diperoleh manusia. 

 

f. Menurut soegarda poerbakawatja, etika adalah filsafatnilai, 

pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari tentang social 

kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, terutama 

mengenai gerak-gerik pikiran yang rasa yang merupakan pertimbangan 

dan perasaan sampai mengenai tujuannya bentuk perbuatan.
 26
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Etika hubungan guru di tengah-tengah murid: 

1) Guru hendaknya mengajar dengan niat mengharap ridha Allah, 

menyebarkan ilmu, menghidupkan syara‟, menegakkan kebenaran, dan 

melenyapkan kebathilan serta memelihara kemaslatan umat. 

2) Guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak 

mempunyai niat tulus dalam belajar. 

3) Guru hendaknya mencintai muridnya seperti mencintai dirinya sendiri. 

Artinya seorang guru hendaknya mengganggap bahwa muridnya itu 

adalah merupakan bagian  dari dirinya sendiri ( bukan orang lain )  

4) Guru hendaknya memotivasi muridnya untuk menuntut ilmu seluas 

mungkin. Sebagaimana pernah dianjurkan Rosulullah dalam sabdanya 

yang berarti: “Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina”. Hadits ini 

menyiratkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, kapan, dan di 

manapun tempatnya.  

5) Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan 

berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran. 

6) Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukanya.  

7) Guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya. 
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8) Guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual 

maupun akhlaqnya. Murid yang saleh akan menjadi “tabungan” bagi guru 

baik di dunia maupun di akhirat.
 27

 

Syeikh Az Zarnuji dalam karya monumentalnya ta‟lim al muta‟lim 

sengaja mengukir kata-kata di dalamnya tentang cara menghormati ilmu dan 

ahlinya ( guru atau pendidik ), karena sebagai pelajar tidak akan memperoleh 

ilmu dan tidak akan dapat mengambil mafaatnya, tanpa menghormati ilmu 

dan guru dan beliau menambahkan bahwa menghormati lebih baik dari 

mentaati. 

Dalam hal ini beberapa cara menghormati guru sebagaimana peryataan 

syeikh Az Zarnuji: 

1) Seorang murid tidak berjalan di depannya, tidak di tempatnya, tidak 

memulai bicara kecuali ada ijinya.  

2) Tidak banyak bicara di hadapannya 

3) Mencari kerelaan hati guru (harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia 

murka)  

4) Tidak diperbolehkan menyakiti hati sang guru. 

5) Murid harus bersikap rendah diri.  

6) Tidak memasuki ruangan guru kecuali mendapat ijinnya.
 28
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2. Dasar dan Tujuan Akhlak 

a. Dasar-dasar Akhlak 

Dasar adalah pangkal tolak suatu aktifitas atau tempat untuk berdirinya 

sesuatu. Fungsi dasar adalah member arah kepada tujuan yang akan dicapai 

dan sekaligus sebagai landasan untuk berdiri sesuatu.
29

 

Dasar pendidikan akhlak sebagaimana dasar ajaran Islam, yaitu Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. Diantaranya adalah firman Allah SWT. dalam Al-

Qur‟an. 

    

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

(Q.S. Al-Qalam {68}:4).
30

 

1) Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an adalah pesan terahir dari langit untuk kepentingan 

bumi, dari tuhan untuk manisian seluruhnya.
31

 

Al-Qur‟an adalah firman Allah berupa wahyu yang disampikan 

oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung 

ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek 

kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-qur‟an itu 

terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah 
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keimanan yang disebut aqidah, dan yang berhubungan dengan amal yang 

disebut syari‟ah.
32

 

Secara etimologi Al-qur‟an berasal dari kata qara‟a-yaqra‟u-

qur‟anan, yang berarti mengumpulkan (al-jam‟u) dan menghimpun (adh-

dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain 

secara teratur.
33

 

 

Menurut Abdul wahab Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang 

diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 

Rasulullah Saw. anak Abdullah dengan lafaz bahasa arab dan 

makna hakiki untuk menjadi hujjah bagi Rasulullah atas 

kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia dengan tujuan 

beribadah membacanya.
34

 

 

Menurut Muhammad Salim Muhsin Al-Qur‟an adalah firman 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang tertulis 

dalam mushaf-mushaf dan dinukil/ diriwayatkan kepada kita 

dengan jalan yang mutawatir dan membacanya dipandang ibadah 

serta sebagai penetang (bagi yang tidak percaya) walaupun surat 

terpendek. 

 

Menurut Muhammad Abduh Al-qur‟an adalah kalam mulia yang 

diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling sempurna, 

Muhammad Saw. dan ajarannya mencakup seluruh ilmu 

pengetahuan. Ia merupakan sumber yang mulia, yang esensinya 

tidak dimengerti kecuali bagi orang berjiwa suci dan berakal 

cerdas.
35
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2) As-Sunnah 

As-Sunnah menurut bahasa banyak artinya salah satunya adalah 

“sesuatu perjalanan yang diikuti, baik dinilai perjalan baik atau 

perjalanan buruk.
 36 

As-Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan kepada nabi 

Muhammad Saw. berupa perkataan, perbuatan, taqrir-nya, ataupun selain 

dari itu.
37

 

As-Sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasul 

Allah SW. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau 

perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau 

membiarkan saja kejadian atau atau perbuatan itu berjalan. Sunnah 

merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Qur‟an. Seperti Al-Qur‟an, 

Sunnah juga berisi tentang aqidah dan syari‟ah. Sunnah berisi petunjuk 

(pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam  segala aspeknya, 

untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang 

bertaqwa.
38
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Sedangkan menurut istilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan 

para ulamak, antara lain: 

a) Menurut ulama ahli hadits (muhadditsin), sunnah adalah sinonim 

hadits (definisinya) yaitu “segala perkataan nabi Muhammad, 

perbuatannya, dan segala tingkah laku”. 

b) Menurut ulama ushul fikih (ushuliyun), sunnah adalah segala sesuatu 

yang diriwayatkan dari nabi Muhammad baik yang bukan Al-Qur‟an 

baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut 

dijadikan dalil hokum syara‟. 

c) Menurut ulama fikih (Fuqaha), sunnah adalah suatuyang datang dari 

Rasulullah dan tidak termaksuk katagori fardhu dan wajib, maka ia 

menurut mereka sifat syara‟ yang menuntut pekerjaan tetapi tidak 

wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. 

d) Menurut ulama maw‟izhah (Ulama Al-Wa‟zhi wa Al- Irsyad), 

sesuatu yang menjadi lawan dari bad‟ah.
 39

 

b. Tujuan pendidikan Akhlak 

Tujuan adalah sesuatu yang dikehendaki, baik individu maupun 

kelompok. Tujua akhlak adalah melakukan sesuatu atau tidak melakukannya 

yang dikenal dengan istilah Al-Ghayah, dalam bahasa inggris disebut the high 

goal, dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan ketinggian akhlak.
40
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Tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, 

bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. Dasamping itu setiap muslim yang berakhlak yang baik dapat 

memperoleh hal-hal berikut ini:
 
 

1) Ridha Allah SWT 

2) Kepribadian muslim 

3) Perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan yang tercela.
 41

 

Tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah membentuk kepribadian seorang 

muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara lahiriah maupun batiniah. 

Dalam kaitan ini, Allah SWT. Berfirman:  

           

           

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang 

keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, 

melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah 

untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang 

tidak kamu ketahui". (Q.S. al-a‟rif {7} :33)
42

 

                                                           
41

 Rosihon Anwar, Op.Cit, h. 25 
42

 Depertemen Agama Ri, Op.Cit, h. 207 



 

 

44 

Adapun tujuan akhlak secara khususnya adalah: 

a. Mengetahui tujuan utama di utusnya Nabi Muhammad Saw. 

b. Menjebatani keterangan antara akhlak adan ibadah. 

c. Mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam 

kehidupan. 

Jadi tujuan Akhlak adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

bagi pelakunya sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an dan Hadits.
43

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Akhlak sebagai suatu tatanan nilai, adalah merupakan sebuah pranata 

social yang berdasarkan pada ajaran syariat Islam. Sedangkan akhlak sebagai 

sebuah tingkah laku atau tabiaat manusia, adalah merupakan perwujudan sikap 

hidup manusia yang menjelma menjadi sebuah perbuatan atau tindakan. Untuk 

menentukan perbuatan dan tiddakan manusia itu baik dan buruk, Islam 

menggunakan paramenter syariat agama Islam yang berdasarkan wahyu Allah 

SWT. Sedangkan msyarakat umum lainya mengunakan norma-norma adat 

istiadat ataupun tata nilai masyarakat yang dirumuskan berdasarkan norma etika 

dan moral. 

Dalam Islam tatanan nilai yang menentukan seuatu perbuatan itu baik dan 

buruk dirumuskan dalam konsep akhlakul-karimah, yang merupakan suatu 

konsep yang mengatur menusia dengan manusia, manusiadengan Allah Swt, dan 

manusia dengan Lingkungan. Secara khusus juga mengatur hubungan manusia 

                                                           
43

 M. Yatimin Abdullah, Op.Cit, h. 11 



 

 

45 

dengan dirinya sendiri. Dari keseluruhan konsep akhlak tersebut, dapat diketahui 

beberapa ruang lingkup dari akhlak.  

Ruang lingkup pembahasan akhlak adalah membahas tentang perbuatan-

perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan tersebut 

tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Demikian pula dengan 

objek pembahasan akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu 

yang dilakukan oleh seseorang.
44

 Maka penulis melihat bahwa ruang lingkup 

akhlak terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

a. Akhlak manusia terhadap Allah SWT. 

b. Akhlak manusia terhadap dirinya sendiri. 

c. Akhlak manusia terhadap keluarga. 

d. Akhlak manusia terhadap tetangga. 

e. Akhlak manusia terhadap masyarakat. 

f. Akhlak manusia terhadap tamu. 

g. Akhlak manusia terhadap teman dan kerabat. 

h. Akhlak manusia terhadap likungan dan alam sekitar. 

i. Akhlak manusia terhadap Negara. 

j. Akhlak manusia terhadap guru dan murid. 

k. Akhlak manusia terhadap manusia dan rekan-rekan. 

Nafi‟atur Rohmaniyah menyebutkan bahwa ruang lingkup akhlak 

meliputi: 
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1) Akhlak terhadap Allah SWT, yaitu: 

a. Bertakwa dan mengabdi hanya kepada Allah SWT. dan tidak 

mempersekutukannya. 

b. Tunduk dan patuh pada perintah Allah SWT. 

c. Tawakal dan haya berserah diri kepada Allah SWT. 

d. Besyukur kepada Allah SWT. 

e. Penuh harap hanya kepada Allah SWT. 

f. Iklas menerima keputusan Allah SWT. 

g. Tadlarru‟ dan khusuk dalam beribadah SWT. 

h. Husnud-dhan, yaitu berbaik sangka kepada Allah SWT. 

i. Taubat dan istifar. 

2) Akhlak terhadap makluk, yaitu: 

a. Akhlak kepada manusia. 

b. Akhlak terhadap orang tua. 

c. Akhlak terhadap diri sendiri. 

d. Akhlak terhadap keluarga dan karib kerabat. 

e. Akhlak terhadap tetangga. 

f. Akhlak terhadap masyarakat. 

g. Akhlak kepada bukan manusia atau lingkungan hidup.
45
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Menurut ulil Amri Syafri, ia membagi ruang lingkup akhlak menjadi tiga 

bagian besar, yaitu: 

1) Akhlak kepada Allah SWT. dan Rasulullah Saw, yang merupakan sikap 

atau perbuatan manusia yang seharusnya sebagai makluk kepada sang 

khalik, yangantaralain meliputi sikap tidak mempersekutukannya, 

bertawakal kepadanya, mensyukuri nikmat-nikmatnya dan lain-lain. 

2) Aklhak pribadi dan keluarga yang mencakup bahasa tentang sikap dan 

profil muslim yang mulia, memperlakukan keluarga dan manusia dengan 

baik, cara berinteraksi dengan manusia laik dan lain-lain. 

3) Akhlak bermasyarakat dan muamalah didalamnya mencakup hubungan 

antar manusia. Akhlak ini mengatur konsep hidup seorang muslim dalam 

bermuamalah disegala sektor, seperti dalam sector ekonomi, kenegaraan, 

maupun sector komunikasi, baik itu kepada muslim atau non muslim 

dalam tatanan local ataupun global.
46

 

Ahmad Amin mengatakan bahwa objek akhlak adalah membahas 

perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan tersebut ditentukan baik atau 

buruk.  
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B. Hubungan Guru dan Murid dalam Pendidikan 

1. Pengertian Guru dan Murid 

a. Guru (Pendidik) 

Guru adalah figure manusia sumber yang menepati posisi dan 

memegang peranan penting dalam pendidikan.
47

 Dalam pengertian sederhana 

guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.
48

 

Dalam arti luas adalah semua orang yang berwenagn dan bertanggung 

jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual 

atau klasikal, disekolah maupun diluar sekolah.
49

  

 Menurut Imam Ghazali yang dinamakan guru adalah apabila 

memberitahukan suatu kepada siapapun.
50

 Dalam pendidikan Islam, pendidik 

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik 

dengan upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi efektif 

(rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).
51

 

Pendidik dapat diartikan juga orang dewasa yang bertanggung jawab 

memberikan pertolongn kepada perseta didik dalam perkembangan jasmani 

dan rohaninya, agar memcapai tingkat kedewasaan, maupun mandiri dalam 

memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah. dan khalifah Allah SWT. Dan 
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mampu melakukan tugas sebagai makhluk social dan makhluk individu yang 

mandiri.
52

 

Jadi Guru adalah orang yang memberi ilmu atau pelajaran kepada 

murid, maka adalah menjadi tugas murid untuk memuliakan guru. 

b. Murid (Peserta Didik) 

Secara etimologi peserta didik adalah dalam bahasa arab disebut 

dengan Talmidz jama‟nya adalah Talamid, yang artinya adalah “murid”, 

maksudnya adalah “orang-orang yang mengingi pendidikan”.
53

 Dalam bahasa 

Arab juga terdapat term yang bervariasi. Diantaranya thalib, muta‟allim dan 

murid. Thalib artinya orang yang menuntut ilmu, Muta‟allim artinya orang 

yang belajar, dan Murid berarti orang yang berkehendak atau ingin tahu 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri dari melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, dan jenis pendidikan tertentu (undang-undang Sisdiknas, pasal 1 

ayat 4).
54

 

Pesrta didik atau murid adalah subjek pendidikan, sebagai peserta 

didik atau murid, ia harus dibina, dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk 

menjadi manusia-manusia yang kokoh iman dan tinggi nilai keIslamanya.
55
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Menurut Imam Ghazali murid adalah orang yang datang kesuatu lembaga 

untuk memperoleh atau mempelajari beberapa tipe pendidikan.
56

 

Jadi pendidikan meruoakan bantuan bimbingan yang diberikan 

pendidik terhadap peserta didik atau murid menuju kedewasaan. Sejauh dan 

sebesar apapun bantuan itu diberikan sangat berpengaruh oleh pandangan 

pendidik terhadap kemungkinan peserta didik di didik. 

2. Hubungan Guru Dan Murid Menurut KH. Hasyim Asy’ari 

Menurut KH. Hasyim Asy‟ari hubungan Guru Dan Murid dibangun 

atas dasar penghormatan yang besar dari Murid dan cinta kasih yang tulus dari 

seorang Guru. Sehingga hubungan diantara kedunya bagaikan hubungan orang 

tua kandung dan anaknya. Di samping menaruh perhatian besar pada 

hubungan Guru Dan Murid, pembelajaran harus dilaksanakan secara 

professional, K.H. Hasyim Asy‟ari tampak juga menekankan pada pentingnya 

pembimbingan terhadap Murid. Sehingga Guru adalah sosok pengajar yang 

profesioanal dan pembimbing bagi Murid dalam menghadapi persoalan-

persoalan. 

Tiga macam etika kalau ditelaah lebih dalam, sesungguhnya dapat 

diserhanakan menjadi tiga hal. Pertama, seorang Murid harus mencari dan 

memilih Guru yang betul-betul memiliki kualifikasi sebagai seorang Guru. 

Kedua, hendaknya mempunyai keyakinan bahwa seorang Guru memiliki 

derajat kesempurnaan dan tidak pernah luntur sekalipun meski diketahui Guru 
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tersebut memiliki perangai (akhlak) yang kurang baik. Ketiga, hendaknya 

seorang Murid selalu menghormati Guru dalam situasi yang bagiamanapun. 

Suatu penghormatan semata-mata dilakukan karena ilmu yang dimiliki guru 

tersebut.
57

 

3. Akhlak Guru (Pendidik) 

Guru merupakan orang yang berjasa terhadap sang murid dengan 

kata lain guru merupakan orang yang mendidik dan memberikan ilmu 

pengetahuan kepada murid diluar bimbingan orang tua dirumah, sehingga 

akhlakul karimah terhadap guru perlu diterapkan sebagaimana akhlak kita 

terhadap orang tua. 

Dalam melaksanakan tugasnya, pendidik perlu memahami dan 

mengikuti norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan 

(relationship) antara pendidik dengan  peserta didik, dan orang tu dengan  

peserta didik. Pendidik harus memiliki kode etik pendidik, ada beberapa 

pendapat tentang kode etik pendidik, antara lain:
58

 

Menurut Ibnu Jama‟ah, yang dikutip oleh Abd Al-Amir Syam Ad-

Din, etika terbagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut: 

1) “etika yang terkait dengan dirinya sendiri, memiliki sifat-sifat keagamaan 

(diniyyah) yang baik, dan memiliki sifat-sifat akhlak yang 

mulia(akhlaqiyyah).” 
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2) “etika terhadap peserta didik, sifat-sifat sopan santun (adabiyyah) dan 

sifat-sifat memudahkan menyenangkan, dan menyelamatkan 

(muhniyyah).” 

3) “etika dalam proses belajar mengajar, sifat-sifat memudahkan 

menyenangkan, dan menyelamatkan (muhniyyah) dan sifat-sifat seni.” 

 

Al-Ghazali merumuskan kode etik sebanyak 17 bagian, sebagai berikut: 

1) Menerima segala problem peserta didik dengan hati dengan sikap yang 

terbuka dan tabah. 

2) Bersikap penyatuh dan penyayang. 

3) Menjada kewibawannya dan kehormatanya dalam bertindak. 

4) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesame. 

5) Bersikap rendah hari ketika menyatu dengan kelompok masyarakat. 

6) Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia. 

7) Bersikaplemah lembut menghadapi peserta didk yang tingkat IQ-nya 

rendah, serta membinanya sampai pada taraf maksimal. 

8) Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didik. 

9) Memperbaiki sikap peserta didik, dan lemah lembut terhadap peserta 

didik yang kurang lancer berbicara. 

10) Meninggalkan sifat yang menakutkan bagi peserta didik terutama bagi 

peserta didik yang belum mengerti dan memahami.  

11) Berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didik. 

12) Menerima kebenaran yang oleh diajukan pesertadidik. 

13) Menjadikan kebenaran sebagai acuhan dalam proses pendidikan 

walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik. 

14) Mencegah dan mengontrol peserta didik mempelajari ilmu yang 

membahayakan. 

15) Menanamkan sifat iklas pada peserta didik. 

16) Mencegah peserta didik mempelajari ilmu fardhu kifayyah sebelum 

mempelajari ilmu fardhu „ain. 

17) Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan kepada peserta didik. 

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menentukan kode etik 

pendidik dalam pendidikan, sebagai berikut: 

1) Mempunyai watak kebapakan atau pun keibuan sebelum menjadi 

seorang pendidik. 

2) Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik. 

3) Memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didik . 

4) Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagaian peserta 

didik. 
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5) Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan. 

6) Iklas dalam menjalankan aktivitasnya, tidak menuntut hal yang diluar 

kewajibanya. 

7) Mengaitkan materi satu ke materi yang lain dalam pelajaran. 

8) Member bekal peserta didik dengan ilmu yang mengacu pada masa 

depan. 

9) Sehat jasmani dan rohan serta mempunyai kepribadian yang kuat, 

bertanggung jawab, dan mampu mengatasi problem peserta didik, serta 

mempunyai rencana yang matang untuk menatap masa depan yang 

dilakukan dengan sungguh-sunggh.
59

 

 

Al Ghazali berpendapat tentang semua guru, Ia menasihatkan kepada 

setiap guru agar senantiasa menjadi teladan dan pusat perhatian bagi muridnya. 

Ini factor penting untuk bagi seorang guru untuk membawa murid kearah mana 

yang dikehendaki.. beliau menjelaskan akhlak guru sebagai berikut : 

a. Memperlakukan para murid dengan kasih sayang seperti anaknya sendiri. 

b. Mengikuti teladan Rasul, tidak mengharap upah, balasan ataupun ucapan 

terima kasih (ikhlas). 

c. Jangan lupa menasehati murid tentang hal-hal yang baik. 

d. Jangan lupa menasehati murid dan mencegahnya dari akhlak tercela, tidak 

secara terangterangan tapi hendaknya gunakan sindiran. Jangan lupa untuk 

mengerjakannya terlebih dahulu karena pendidikan dengan sikap dan 

perbuatan jauh lebih efektif daripada perkataan 

e. Jangan menghina disiplin ilmu lain. 

f. Terangkanlah dengan kadar kemampuan akal murid. (Hal inilah yang dibut 

dalam balaghah sebagai kefashihan). 

g. Hendaknya seorang guru harus mengajar muridnya yang pemula dengan 

pelajaran yang simpel dan mudah dipahami, karena jika pelajarannya terlalu 

muluk-muluk maka hal tersebut akan membuat murid merasa minder dan 

tidak percaya diri. 

h. Seorang guru harus menjadi orang yang mengamalkan ilmunya.
60
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4. Akhlak Murid (Pesert Didik) 

Murid adalah orang yang belajar kepada guru, siswa pula yang 

menentukan kualitas ajaran seorang guru. Seorang murid wajib berbuat baik 

kepada guru dalam arti mengormati, memuliakan denganucapan dan perbuatan, 

sebagai balas jasa atas kebaikan yang diberikannya. Siswa berbuat baik dan 

berakhlak mulia bertikah laku kepada guru dengan dasar pemikiran sebagai 

berikut: 

a. Memulakan dan menghormati guru termasuk satu perintah agama. 

b. Guru adalah orang yang sangat mulia. 

c. Guru adalah orang yang sangat besar jasanyadalam memberikan ilmu 

pengetahuan, ketrampilan, pengamalan dan mental kepada siswa. 

d. Dilihat dari segi usia, maka pada umumnya guru lebih tua dari pada 

muridnya, sedangkan orang muda wajib menghormati orang yang 

lebih tua.
61

 

Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik langsung maupun tidak 

langsung. Al-Ghazali merumuskan sebelas pokok kode etika peserta didik, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah SWT. 

b) Mengurangi kecendungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. 

c) Bersifat tawadhu‟ (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan 

pribadi untuk kepentingan pendidiknya. 

d) Menjaga pikiran dari pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. 
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e) Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun 

duniawi. 

f) Belajar dengan bertahab atau berjenjang dengan memulai pelajarang yang 

mudah (konkret) menuju pelajaran yang sukar (abstrak) atau dari ilmu 

yang fardhu ‟ain menuju ilmu yang fardhu kifayah. 

g) Belajar sampai tuntas untuk kemudian beralipada ilmu yang lain, sehingga 

peserta didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam. 

h) Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

i) Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. 

j) Menenal nilai-nila prakmatis bagi suatu ilmu pengetahuan yaitu ilmu 

dapat bermanfaat, membahagiakan dan menyejahterakan, serta member 

keselamatan hidup didunia dan akhirat. 

k) Peserta didik harus tunduk pada nasehat pendidik sebagaimana tunduknya 

orang sakit terhadap dokter, mengikuti mprosedur dan metode mazhab 

lain yang diajarkan oleh pendidik pada umumnya, serta diperkenankan 

bagi peserta didik untuk mengikuti kesenia yang baik.
62

 

 

Adapun Akhlak murid menurut Al-Ghazali, sebagai berikut: 

a. Membersihkan jiwa dari kejelekan akhlak, dan keburukan sifat karena 

ilmu itu adalah ibadahnya hati, shalat secara samar dan kedekatan batin 

dengan Allah. 

b. Menyedikitkan hubungannya dengan sanak keluarga dari hal keduniawian 

dan menjauhi keluarga serta kampung halamannya. Hal ini menurut al-

Ghazali agar seorang pelajar bisa konsentrasi dalam apa yang menjadi 

fokusnya. 

c. Tidak sombong terhadap ilmu dan pula menjauhi tindakan tidak terpuji 

terhadap guru. Bahkan menurut alGhazali seorang pelajar haruslah 

menyearhkan segala urusannya pada sang guru seperti layaknya seorang 

pasien yang menyerahkan segala urusannya pada dokter. 

d. Menjaga diri dari mendengarkan perselisihan yang terjadi diantara 

manusia, karena hal itu dapat menyebabkan kebingungan, dan 

kebingungan pada tahap selanjutnya dapat menyebabkan pada kemalasan. 

e. Tidak mengambil ilmu terpuji selain mendalaminya hingga selesai dan 

mengetahui hakikatnya. Karena keberuntungan melakukan sesuatu itu 

adalah menyelami (tabahhur) dalam sesuatu yang dikerjakannya. 

f. Janganlah mengkhususkan pada satu macam ilmu kecuali untuk tertib 

belajar. 

g. Janga terburu-buru atau tergesa-gesa kecuali kita telah menguasai ilmu 

yang telah dipelajari sebelumnya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah 

sistematik, satu bagian saling terkait dengan bagian yang lainnya. 
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h. Harus mengetahui sebab-sebab lebih mulianya suatu disiplin ilmu dari 

pada yang lainnya. Seorang murid terlebih dahulu harus 

mengkomparasikan akan pilihan prioritas ilmu yang akan dipelajari. 

i. Pelurusan tujuan pendidikan hanya karena Allah dan bukan karena harta 

dan lain sebagainya. 

j. Harus mengetahui mana dari suatu disiplin ilmu yang lebih penting 

(yu‟atsar al-rafi‟ al-qarib „ala alba‟id).
 63

 

 

Sedangkan menurut Az-Zarnuji Dalam buku Ta‟limul Muta‟allim 

menyebutkan sikap yang yang harus dimiliki oleh murid diantaranya adalah:
 
 

a. Niat Belajar 

Penuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar, sebab niat itu 

merupakan pokok dalam segala perbuatan, berdasarkan sabda Nabi SAW 

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya”. Dan 

diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda “Banyak amal perbuatan 

yang bentuknya perbuatan duniawi, kemudian menjadi amal ukhrawi 

karena bagus niatnya; dan tidak sedikit amal perbuatan yang bentuknya 

amal ukhrawi, kemudian menjadi perbuatan duniawi sebab buruk 

niatnya”. 

b. Menghargai Ilmu 

Ketahuilah, bahwa pelajar tidak bakal mendapat ilmu dan juga 

tidak memetik manfaat ilmu selain dengan menghargai ilmu dan 

menghormati ahli ilmu (Ulama), menghormati guru dan memuliakannya. 

c. Menghormati Guru 

Diantara menghormati guru adalah tidak melintas di hadapannya, 

tidak menduduki tempat duduknya, tidak memulai bicara sebelahnya dan 

tidak menanyakan sesuatu yang membosankannya, hendaklah pula 

mengambil waktu yang tepat dan jangan pernah mengetuk pintu tetapi 

bersabarlah sampai beliau keluar. 

Pada pokoknya adalah mencari ridhonya guru, menghindarkan 

murkanya dan menjunjung tinggi perintahnya selama tidak melanggar 

ajaran agama, karena tidak diperbolehkan mentaati seseorang untuk 

mendurhakai Allah. 

d. Menghormat Teman 

Salah satu cara memuliakan ilmu adalah menghormati teman 

belajar dan guru yang mengajar. Berkasih sayang itu perbuatan tercela 

kecuali dalam rangka mencari ilmu. 
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Karena itu murid dianjurkan berkasih mesra dengan guru dan 

teman-teman sebangku pelajarnnya agar dengan mudah mendapat 

pengetahuan dari mereka. 

e. Sikap Khidmat 

Dianjurkan kepada penuntut ilmu agar memperhatikan seluruh 

ilmu dan hikmah dengan penuh ta‟dhim serta hormat, meskipun telah 

seribu kali ia mendengar keterangan dan hikmah yang itu-itu juga. 

f. Menghindari Akhlak Tercela 

Dianjurkan kepada pencari ilmu hendaknya menghindari akhlak 

yang tercela, karena hal itu ibarat anjing; padahal Nabi SAW bersabda 

“Malaikat tidak memasuki rumah yang di situ terdapat patung atau 

anjing”, sedang manusia belajar dengan perantaraan malaikat. Khususnya, 

yang harus diantisipasi adalah sikap sombong, karena dengan sombong 

itu maka tidak bakal diperoleh ilmu. 

g. Bersyukur 

Ada disebutkan bahwa Abu Hanifah ra, berkata: “Aku mendapat 

ilmu dengan hamdallah dan bersyukur; setiap kali aku diberi taufiq untuk 

memahami fiqih dan hikmah lalu aku mengucap “Alhamdu Lillah”, maka 

bertambahlah imuku”. 

Demikianlah, dianjurkan kepada penuntut ilmu agar senantiasa 

bersyukur dengan lisan, hati, perbuatan dan hartanya; serta menyadari 

bahwa kefahaman, ilmu dan taufiq itu semuanya datang dari Allah Ta‟ala 

semata. 

Hendaknya juga memohon hidayah kepada Allah Ta‟ala dengan 

berdo‟a dan tadlarru‟ kepada-Nya, karena Dia menganugerahi hidayah 

kepada siapa yang memohonnya. 

h. Lillahi Ta‟ala 

Dan hendaklah pelajar jangan berharap selain kepada Allah, 

jangan pula merasa takut kecuali kepada-Nya; sikap theologis tersebut 

dapat diukur dengan seberapa ia berani menyimpang dari batas agama 

atau sama sekali tidak berani. 

Barang siapa mendurhakai Allah karena takut kepada sesama 

makhluk, maka artinya telah takut kepada selain Allah. Tapi bila tidak 

mendurhakai Allah karena takut kepada sesama makhluk, dan tetap 

berjalan pada aturan agama, maka tidak bisa disebut takut kepada selain 

Allah, bahkan tetap disebut takut kepada Allah. Demikian pula kaidahnya 

dalam hal pengharapan. 

i. Berfikir Positif 

Hindarilah berburuk sangka (berfikir negatif) kepada sesama 

mukmin, karena di sinilah sumber permusuhan; buruk sangka itu tidak 

diperbolehkan, berdasarkan sabda Nabi saw “Berbaik sangkalah kepada 

kaum mukmin”. Buruk sangka itu timbul dari niat yang jelek dan hati 

yang kotor. 
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j. Rendah Diri 

Pelajar harus sanggup menanggung derita dan hina dalam 

menuntut ilmu; berkasih-mesra itu dilarang kecuali dalam rangka 

menuntut imu, karena itu murid dianjurkan berkasih-sayang dengan guru, 

teman-teman sebangku pelajaran dan para ulama‟ agar mudah memetik 

pengetahuan dari mereka. 

k. Waro‟ Ketika Belajar 

Dalam masalah waro‟ ini, sebagian ulama meriwayatkan hadist 

Nabi sebagai berikut: “Barang siapa berbuat waro‟ ketiak belajar, maka 

Allah akan memberinya cobaan salah satu dari tiga macam: dimatikan 

dalam usia muda, ditempatkan di tengah komunitas orang bodoh, atau 

dijadikan abdi penguasa”. 

Tapi kalau berbuat waro‟ ketika belajar, maka ilmunya 

bermanfaat, belajarnya mudah, dan faedahnya berlimpah. Termasuk 

perbuatan waro‟ adalah menhindari perut kenyang, terlalu banyak tidur 

dan banyak ngobrol yang tak berguna. Termasuk waro‟ juga adalah 

menghindar dari orang yang suka berbuat anarkhi, ma‟siat dan pemalas; ( 

tapi bergaullah dengan orang-orang shalih) karena pergaulan itu pasti 

membawa pengaruh.
 64

 

 

al-Zarnuji Bahasan mengenai hubungan murid terhadap gurunya secara 

singkat dapat dirangkum ke dalam poin- poin berikut. 

1) Memilih guru yaitu dengan memilih guru yang lebih „alim, wara, dan 

lebih tua. 

2) Bermusyawarah dalam segala hal, terutama dalam menuntut ilmu. 

Tipe orang dilihat dari kaitannya dengan musyawarah. 

a) Rajul (orang yang sempuran), yaitu orang yang mempunyai pendapat 

benar dan dia mau bermusyawarah. 
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b) Nishfu rajul (setengah sempurna), yaitu orang yang memiliki 

pendapat yang benar akan tetapi tidak mau bermusyawarah atau mau 

bermusyawarah tetapi tidak memiliki pendapat. 

c) La syai‟(orang yang tidak berarti), yaitu orang yang tidak mempunyai 

pendapat dan tidak mau bermusyawarah. 

3) Mempertimbangkan untuk memilih guru yang tepat. 

4) Memilih guru yang tepat bisa menuntut ilmu dengan maksimal sehingga 

mendapat berkah dan manfaat. 

5) Bersabar dan bertahan dalam belajar kepada seorang guru, tidak 

meninggalkannya sebelum tamat, tidak berpindah dari satu guru ke guru 

lain dan dari satu ilmu ke ilmu yang lain. 

6) memuliakan guru berarti menghormati ilmu. 

7) Orang yang mengajarkan ilmu walau satu huruf dalam urusan agama 

merupakan ayah dalam kehidupan agama (spiritual father).  

8) Tidak berjalan kencang didepan guru, tidak duduk di tempatnya, tidak 

mulai percakapan dengannya kecuali atas izinnya, tidak banyak bicara 

dihadapan guru, tidak menanyakan sesuatu ketika sudah bosan, menjaga 

waktu dan tidak mengetuk pintu  rumah atau kamarnya tetapai harus 

menunggu sampai beliau keluar. 

9) Murid harus berusaha  mendapatkan keridhaan dari guru menjauhi 

amarahnya dan menjalankan perintahnya yang mana tidak bertentangan 

dengan agama. 
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10) Menghormati anak-anaknya dan orang yang mempunyai hubungan 

kerabat dengannya. 

11) Tidak menyakiti guru dan menentangnnya. 

12) Mendengar ilmu dengan respek walaupun sudah mendengar ilmu tersebut 

seribu kali. 

13) Tidak memilih sendiri ilmu yang akan di tekuninya, tapi harus 

menyerahkan kepada guru untuk memilihnya karena guru telah 

berpengalaman untuk memilihnya. 

14) Tidak duduk dekat gurunya pada saat belajar kecuali terpaksa. 

15) Murid dilarang menyela penjelasan guru.
 65

 

Etika murid dan guru menurut Ibnu „Athaillah adalah bahwa 

seorang murid hendaknya mengorientasikan hidupnya untuk bermakrifat 

kepada Allah. Meskipun makrifat semata-mata anugerah Allah, seorang 

murid tidak boleh berputus asa, karena terkadang Allah membuka pintu 

makrifat seorang murid meskipun amalnya baru sedikit. Untuk mencapai 

makrifat ini seorang murid harus melakukan uzlah, yakni menyendiri dan 

menghindar dari keramaian orang banyak. Dalam uzlah seorang murid 

harus dalam kondisi lapar, mengurangi tidur, dan banyak melakukan 

amalan ibadah sunnah. Di samping itu, uzlah berguna bagi murid dalam 
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rangka melakukan muhasabah. Etika seorang murid memilih teman 

adalah memilih teman yang dapat membangkitkan semangat untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Allah.
66

 

Menurut Ibnu „Athaillah penting bagi murid menyadari kekurangan yang 

ada pada dirinya, antara lain: 

a. Seorang murid yang sedang menempuh jalan makrifat kepada Allah, jika 

ia menjalani hal-hal yang menjadikan dirinya terkenal di awal 

perjalanannya, maka kecil kemungkinan ia akan menemukan kebahagiaan 

di akhir perjalanannya. 

b. Seorang murid tidak boleh ingin diketahui orang banyak bahwa ia telah 

mendapatkan kebenaran ketika masih dalam proses mencapai makrifat. Ia 

sebaiknya tidak terpesona oleh pencapaian yang telah diperolehnya ini. 

 

Berbeda dengan pendapat para ahli akhlak atau adab murid 

terhadap guru secara umum, antara lain: 

a. Berpakaian rapi dan sopan lagi bersih. 

b. Bersikap sopan santun dihadapan guru. 

c. Murid menanyakan  beberapa masalah penting bagi manusia seperti 

tentang aqidah, ibadah dan akhlak yang harus dilakukan selama hidup 

didunia ini. 

d. Hendaknya seorang murid menjaga diri dari mendengarkan perselisihan 

diantara mereka, baik yang ditekuni itu termasuk ilmu dunia ataupun 

akhirat.Karena itu akan membingungkan akal dan pikirannya, dan 

membuatnya putus asa dari melakukan pengkajian dan telaah mendalam. 
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e. Seorang penuntut ilmu tidak boleh meninggalkan suatu cabang ilmu yang 

terpuji, atau salah satu jenis ilmu, kecuali ia harus mempertimbangkan 

matang-matang dan memperhatikan tujuan dan maksudnya. 

f. Hendaknya seorang tidak menekuni semua bidang ilmu secara sekaligus 

melainkan memulai dengan yang lebih mudah. 

g. Hendaklah seorang murid tidak memasuki suatu cabang ilmu sebelum 

menguasai cabang ilmu yang sebelumnya. 

h. Hendaklah mengetahui faktor penyebab adanya ilmu yang mulia. Yang 

dimaksud adalah kemulian hasil, kekokohan dan kekuatan dalil. 

i. Hendaklah tujuan murid di dunia adalah semata-mata untuk menghias dan 

mempercantik hatinya dengan keutamaan, dan akhirat adalah untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan diri untuk bisa 

berdekatan dengan makhluk tertinggi dari kalangan malaikat dan 

orangorang yang didekatkan (muqorrobin). 

j. Hendaklah mengetahui kaitan dengan tujuan agar supaya mengutamakan 

yang tinggi.
 67

 

C. Implementasi Hubungan Guru dan Murid Di Sekolah atau Di Pondok 

Pesantren 

Adab atau akhlak merupakan suatu keadaan jiwa yang menyebabkan jiwa 

bertindak tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan secara mendalam, keadaan ini ada 

dua macam, yaitu pertama; alamiah dan bertolak dari watak dan yang kedua adalah 

                                                           
67

 Ibid 



 

 

63 

tercipta melalui kebiasaan dan latihan, pada mulanya keadaan ini terjadi karena 

dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian melalui praktek terus menerus 

menjadi karakter.
68

 

Murid adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan 

pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan 

pengarahan yang konsentrasi menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya.
69

 

Karena menuntut ilmu adalah ibadah, maka murid hendaknya dapat mendekatkan diri 

kepada Allah dengan membersihkan kotorankotoran jiwa dan hiasi dengan akhlak 

yang terpuji, lebih utama murid itu dalam menuntut ilmu dengan seorang syaih, dan 

syaih tersebut hendaknya dihormati dan ditaati segala perintahnya atau nasehatnya 

sebagaimana seorang yang sedang sakit mentaati perintah atau nasehat seorang 

dokter.
70

  

Hendaknya murid juga memperhatikan tugas dan tanggung jawanya terhadap 

gurunya, yakni dalam berhubungan dengan gurunya hendaknya ada sopan santunnya, 

karena hal ini merupakan salah satu syarat yang hendak dimiliki oleh murid dalam 

menuntut ilmu dan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari baik dalam kelas 

maupun diluar kelas. Adab murid terhadap gurunya ini salah satu faktor dari 

keberhasilan pendidikan disamping masih ada faktor lain yang mendukung 

keberhasilan pendidikan.  
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Dengan adanya kerja sama antara murid dan guru, maka tujuan dari 

pendidikan ini akan tercapai, di mana murid mendapatkan ilmu pengetahuan dan guru 

dapat mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dan tujuan dari pendidikan adalah 

membentuk, menciptakan manusia yang berkepribadian muslim. Kepribadian adalah 

suatu keadaan jiwa yang dapat tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan syara‟. 

Dan untuk membentuk suatu kepribadian muslim pada anak ini tidaklah mudah 

seperti membalikkan tangan, tetapi harus melalui beberapa tahap dan metode. Dan 

juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor yang 

mempengruhi ini ada dua yaitu bawaan (keluarga) dan lingkungan, dan yang paling 

utama dan dapat mempengaruhi kehidupan anak dimasa dewasanya nanti adalah 

factor bawaan (keluarga). Dan tidak kalah pentingnya yang mempengaruhi 

kepribadian muslim anak adalah hubungannya terhadap gurunya, dan terhadap 

sesama murid di dalam kelas atau sekolah.
71

 

Murid yang membiasakan diri untuk selalu mentaati nasehat-nasehat guru, 

mendengarkan keterangan guru, rendah hati (tawaduk) dan mengikuti jalan belajar 

yang diberikan oleh guru dan tidak mengikuti pendapatnya sendiri, walaupun pada 

awalnya dilakukannya dengan terpaksa, tetapi semua perbuatan yang dilakukan 

semakin akan menjadi  suatu kebiasaan.  

Dalam kelas seorang murid hendaklah mengikuti petunjuk yang diberikan 

oleh gurunya dan tidak mengikuti pendapatnya sendiri. Seorang murid itu selalu 
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menggali potensi yang ada  di dalam dirinya, dan untuk menggali potensinya tersebut 

membutuhkan bimbingan dan petunjuk seorang guru sehingga mendapatkan 

potensinya. Sebab seorang guru sangatlah penting bagi murid untuk memberi 

motivasi dan bimbingan dalam menentukan keberhasilan dalam menggali potensi. Ini 

apabila dibiasakan akan menumbuhkan sifat rasa menghormati pendapat oranglain. 

Dari kebiasaan tersebut dalam benah hati (jiwa) anak akan tertanam dan 

tumbuh kesadaaran akan keunggulan dan kelemahan pribadi murid, Dan ia 

beerkeinginan untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan yang positif dengan 

mencontoh (meneladani) perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang yang 

dikaguminya.
72

 

Semua perbuatan murid tersebut akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari murid, di mana dalam jiwa diri murid tersebut akan tumbuh sikap memuliakan 

dan menegakkan wibawa serta menjaga nama baik kedua orang tuanya, serta 

memberi perlindungan bagi keduanya, selalu sopan dalam berbicara dan bersikap, 

tidak bersikap sinis, berdebat kusir atau berkata-kata yang lebih keras dari 

sewajarnya, tidak berjalan mendahuluainya, tidak memaggil keduanya dengan nama 

mereka, tetapi panggilan hormat seperti ibunda, ayahanda atau setara dengan lainnya, 

selalu minta izin paling tidak berkonsultasi dengan mereka mengenai rencana kerja 

dan perjalanan dan lain sebagainya. 
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Demikian pula hubungan (adab) murid dan guru menunjukkan tonggak-

tonggak perkembangan yang benar-benar mempunyai keterkaitan (link) dan peran 

dalam pembentukan kepribadian Muslim. 

Hubungan guru dan murid di pondok pesantren dilakukan melalui dua poin 

utama yaitu pemahaman dan pembiasaan. Pemahaman yang dimasud disini adalah 

proses belajar mengajar terhadap murid yang dilakukan melalui pembelajaran kitab 

adabul alim wa muta‟allim. 

Upaya kedua adalah memalui pembiasaan. Kegiatan-kegiatan yang 

mengandung prilaku dalam kitab adabul alim wa muta‟allim dilaksanakan dan 

diprogramkan dengan baik serta dilakukan secara istiqomah. 



BAB III 

BIOGRAFI KH. HASYIM ASY’ARI DAN PONDOK PESANTREN  

NURUL HIKMAH 

 

A. Biografi KH. Hasim Asy’ari 

1. Nama, Tempat Kelahiran dan Garis Keturunan KH. Hasim Asy’ari 

Nama asli KH. Hasim Asy‟ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy‟ari bin 

Abdul Wahid bin Abdul Halim yang diberi julukan pangeran Benowo bin 

Abdurrahman yang diberi julukan Jaka Tingkir Sultan Hadi Wijaya bin Abdullah 

bin Abdul „Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq anak dari Raden Ianul Yaqin 

yang terkenal dengan nama Sunan Giri dari Tebu Ireng Jombang. KH. Hasim 

Asy‟ari lahir di gedang, sebeah desa disebelah utara kota Jombang, pada hari 

selasa tanggal 24 Dzul Qo‟dah 1287 H (14 Februari 1871 M).
1
 

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

keluarga kiai. Ayahnya KH. Asy‟ari adalah pendidi pesantren keras, sedangkan 

Kakeknya, KH. Usman pengasuh pesantren Nggedang, masih diwilayah 

Jombang. Pesantren Tambak Beras, yang terletak di Barat kota Jombang, 

didirikan oleh Ayah Kakeknya, KH. Sihah.
2
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Kecerdasan dan ketekukannya dalam menimba ilmu, rupanya, memnbuat 

pengasuh pondok, KH. Ya‟kub amat menyukainya. Itu sebabnya, KH. Hasyim 

Asy‟ari dijodohkan dengan anaknya, Nafsiyah. Hasyim dan Nafsiyah menikah 

pada than 1892. 

Beberapa bulan setelah menikah, Beliau beserta istri dan mertuanya, 

Hasyim berangkat ke Mekkah, untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba 

ilmu. Setelah tuju bulan di mekkah, istrinya melahirkan putra, Abdullah. 

Beberapa hari setelah melahirkan , Nafsiah meninggal dunia,yang disusul oleh 

putranya Abdullah ketika usianya 40 hari. 

Syekh KH. Hasim Asy‟ari wafat pada 7 Ramadhan 1366 H dikediaman 

beliau yang bertempat di Tebu Ireng, Jombang. Kemudian beliau dimakamkan 

didalam Pondok Pesantren yang telah didirikannya.
3
 

2. Riwayat Pendidikan KH. Hasim Asy’ari 

Latar belakang dari keluarga santi dan hidup dipesantren sejak lahir, 

memberikan sentuhan sendiri bagi KH. Hasyim Asy‟ari. Beliau pun, sebagai 

pesantren keluarga pesantren umunya, dididik dan dibesarkan di lingkungan 

pesantren . orang yang pertama mendidik dan member bimbingan ilmu-ilmu 

agama adalah ayahnya, KH. Asy‟ari.
4
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Setelah dianggap cukup banyak mendapat ilmu dasar-dasar agama Islam 

dari ayahnya, ia melanjutkan belajarnya kebeberapa Pondok Pesantren. Pondok 

pesantren pertama yang dijadikan tempat menimba ilmu adalah Pondok 

Pesantren wonokoyo di Purbolinggo, dan Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. 

Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke Pesantren di Langitan, dilanjutkan ke 

Semarang dan terakhir di pondok pesantren Bangkalan Madura di shahibul 

karomah Syekh Khalil (yang dipercaya sebagai wali Allah) bermukim.
 5

 

Lalu beliau melakukan perjalanan di kota mekah dan daerah disekitarnya.  

Kemudian beliau bermukim disana beberapa tahun dan belajar kepada ulama 

terkenal setempat. Beliau belajar berbagai ilmu agama kepada Syekh Muhammad 

Nawawi al-Bantaniy, Syekh Khatib al-Minangkabawi da Syekh Syu‟aib bin 

Abdurrahman, kemudian dalam masalah kutub al-Hadits al-Nabawiy beliau 

berguru kepada Sayyid „Abbas al-Malikiy al-Hasaniy, dan untuk ulum al-

Syar‟iyyah, adab dan isu social beliau berguru kepada Muhammad Mahfudz bin 

Abdullah bin al-Tarmasiy. Dari mereka semua itulah, beliau mendapat banyak 

sekali pengetahuan, baik berupa ma‟qul maupun manqul. Setelah menyelesaikan 

belajarnya Ditanah Suci, beliau kembali keindonesia untuk mengajar ilmu yang 

telah diperoleh, memperdalamnya, membeat beberapa karangan berbentuk buku, 

dan menyiapkan rencana kajian ilmiah dan gerakan social. 
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Sesampainya di Indonesia, Muhammad Hasyim Asy‟ari membangun 

pondok pesanten di Tebu Ireng, Jomban. Beliau mendirikan Madrasa Salafiyah 

Syafi‟iyah dipondoknya dan memegang seluruh proses belajar mengajar disana.  

Pada tanggal 16 Rajab 1344, beliau mendirikan organisasi “Nahdhatul 

Ulama” bersama para sahabatnya. Organisasi ini merupakan organi sasi 

keagamaan yang berupaya untuk mendorong umat muslim agar selalu berpegang 

pada Al-Qur‟an dan Hadits, dan menghindari jalan yang sesat serta menhindari 

bid‟ah, serta ijma‟ untuk menyuarakan kalimat Allah. 

3. Kiprah Sosial dan Karir KH. Hasyim Asy’ari Di Indonesia 

a. Kiprah Sosial 

Di masa penjajahan, KH. Hasyim Asy‟ari punya sikap tegas terhadap 

kaum implerialisme, baik terhadap belanda maupun jepang. Pada tahun 1937, 

seorang utusan pemerintah belanda datang ke KH. Hasyim Asy‟ari untuk 

memberi tanda kehormatan kepadanya, berupa bintang emas. Tapi, KH. 

Hasyim Asy‟ari menolaknya dengan alasan kalau penghargaan itu diterima 

keiklasannya dalam beramal soleh akan terganggua. 

Kehadiran jepang di Indonesia pada tahun 1942, diharapkan akan 

member suasana baru paska kolonilisme. Tetapi rupanya harapan itu tak 

berumur panjang, karena sikap asli pemerintah jepang menunjukan jati diri 

yang sebenarnya. Ini terlihat pada 15 juli 1942, jepang melarang semua 

aktivitas social politik bangsa Indonesia. Siapa saja yang melanggar atau 

dicurigai, akan diambil tindakan keras. 
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KH. Hasyim Asy‟ari akhirnya ditangkap jepang,. Ia dituduh sebagai 

dalang kerushan di pabrik gula jombang. Sebuah tuduhan yang tidak punya 

dasar sama sekali. Ditangkapnya KH. Hasyim Asy‟ari, membuat para ulamak 

semakin kokoh dan bersatu. Dalam kasus KH. Hasyim Asy‟ari ini, Kiai Abdul 

Wahab Hasbullah dan Kiai Wahid Hasyim (putra KH. Hasyim Asy‟ari), 

mengancam bila KH. Hasyim Asy‟ari tidak dilepaskan mereka berdua 

bersedia untuk dipenjara bersama KH. Hasyim Asy‟ari. Belum lagi gerakan 

kiai pesantren yang membuat advokasi untuk membela para kiai yang ditahan 

jepang. Ancaman tersebut berhasi, Kiai Wahab dan Kiai Walid tak jadi 

dimasukan penjara. Pada tanggal 18 agustus 1942, setelah mendekam 

dipenjara Jombang,  Mojokerto dan Surabaya, KH. Hasyim Asy‟ari 

dibebaskan.
6
 

b. Karir KH. Hasyim Asy‟ari 

Pada tahun 1926, KH. Hasyim Asy‟ari, bersama KH. Abdul Wahab 

Asbullah dan beberapa ulama lain dari jawa timur mendirikan jamiah 

Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama yang lebih dikenal dengan sebutan 

NU, didirikan  di Surabaya. Kelahiran NU itu sendiri melalui proses yang 

cukup panjang.  

Dalam sejarah berdirinya NU disebutkan bahwa, yang menjadi latar 

belakang berdirinya NU adalah, perluasan dari suatu Komite Hijaz yang 

bertujuan  untuk: 

                                                           
6
 Herry Mohammad, Op.Cit, h. 24-25 



 

 

72 

1) Mengimbangi Komite Khalifat secara berangsur-angsur jatuh ke 

tangan golongan pembaharuan  

2) Berseru kepada Ibnu Saud, penguasa baru arab, agar kebiasaan 

secara tradisi dapat diteruskan, 

Dengan kata lain, berdirinya NU adalah sebagai potensi para ulama 

tradisional yang menghendaki praktek-praktek seperti membangun dan 

berdo‟a dikuburan, pembacaan dalail al khairat, ajaran madzhad hendaknya 

dilanjutkan. Protes para ulama itu ditunjukan terutama kepada Ibnu Saud 

penguasa Mekkah dan Madinah akan tetapi tidak diperhatikan sehingga 

mereka sempat mendirikan suatu jamaah atau organisasi yang ditandatangani 

para ulama dari Semarang, Pasuruan, Lasem, Jombang, dan Surabaya. 

Karena penetapan perkumpulan itu terjadi pada tanggal 13 januari, 

sehingga berdirinya NU adalah pada tanggal tersebut,. Maksudnya 

perkumpulan NU memegang teguh salah satu dari madzahib al arba’ah serta 

mengerjakan apa-apa yang telah menjadi kemaslahatan masyarakat Islam. 

Untuk maksud itu, maka diikhiarkanlah: 

a) Mengadakan hubungan antara ulama semadzhab. 

b) Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, supaya 

diketahui apakah kitab itu adalah kitab ahl sunnah wal jamaah atau 

kitab-kitab bid’ah. 

c) Menyiarkan agama Islam berdasarkan pada suatu madzhab tertentu 

dengan jalan apa saja yang baik. 
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d) Berkihtiar memperbanyak madrasah. 

e) Memperhatiak hal-hal yang berhubungan dengan masjid/ surau, 

pondok pesantren dan juga hal ihwal anak yatim dan fakir-miskin. 

f) Badan-badan untuk mengajukan urusan pertanian, perniagaan dan 

perusahaan yang tidak dilarang oleh syariat Islam. 

Lembaga-lembaga pendidikan agama yang didirikan NU sebelum 

kemerdekaan antara lain: 

a) Madrasah Mu’allimin Awaliyah, 2 tahun 

b) Madrasah Mu’allimin Wustha, 3 tahun 

c) Madrasah Mu’allimin Ulya, 3 tahun 

d) Madrasah Ibtidaiyah, 3 tahun 

e) Madrasah Tsanawiyah, 3 tahun 

Semua madrasah tersebut, kurikulumnya, ditentukan PB NU. 

Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan umum yang dibuka setelah 

kemerdekan RI, hasil konferensi besar al Ma’arif NU tahun 1945 ditetapkan 

susunan madrasah dan sekolahan NU adalah sebagai berikut: 

a) Raudlatul Athfal (RA), 3 tahun 

b) SR atau SD, 6 tahun 

c) SMP NU, 3 tahun 

d) SMA NU, 3 tahun 

e) SGA NU, 3 tahun 

f) SGB NU, 4 tahun 
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g) MMP (Madrasah Menengah Pertama) NU, 3 tahun 

h) MMA-NU, 3 tahun 

i) Mu’allimin/ Mu’allimat, 5 tahun 

Tetapi susunan madrasah/ sekolahan tersebut diatas, selalu disesuaikan 

dengan perkembangan dan kemajuan jaman sehingga setiap saat mengalami 

perubahan dan penyempurnaan. 

Sebagai organisasi masa Islam lainya, NU juga memperbolehkan 

simpati dan kepercayaan masyarakat  Indonesia sehingga beberapa tahun 

kemudian, NU membuka cabangnya diseluruh profinsi di Indonesia. Bahkan 

disinyalir jumlah anggota NU terbesar dibandingkan dengan jumblah 

organisasi Islam lainnya.
7
 

4. Karya-karya KH. Hasyim Asy’ari 

Tidak diraguakn lagi bahwa Syekh Hasim Asy‟ari mempunyai banyak ilmu 

dan ahli dalam berbagai bidangnya sehingga beliau menjadi panutan para ulama‟ pada 

zamannya maupun setelahnya. 

Berdasarkan kualitas dan kedalaman ilmunya, beliau telah membuat banyak 

buku, diantaranya:
8
 

1. Adaabu al-‘Aalim wa al-Mut’allim, yang menerangkan hal-hal yang 

dibutuhkan para pencari ilmu dan pengajar dalam proses belajar mengajar. 

2. Ziyaadatu Ta’lliqaat  

                                                           
7
 Ibid, h. 193-195 

8
 Zaenuri Siroj, dan Nur Hadi, Terjemah Adabul ‘Alim Wal Muta’allim, (Jakarta: Mega Jaya, 

2011), h. X 
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3. Al-Tanbiihaat al-Wajibaat 

4. Al-Risaalah al-Jaami’ah, yang menjelaskan keadaan kematian dan tanda-

tanda hari kiamat dan disertai pemahaman hadits mengenai masalah tersebut. 

5. Al-Nur al-Mubiin fi Mahabbati Sayyidi al-Mursaliin, yang menerangkan arti 

cinta kepada Rasulullah Saw. dan tata cara mengikutinya serta meladani beliau 

dalam kehidupan. 

6. Hasyiyah ‘Ala Fathi al-Rahman dan disertai syarah Risalati al-Waliy Ruslaani 

karangan Syekh al-Islam Zakariyya al-Anshariy. 

7. Al-Durar al-Munqatsirah fil al-Masa’il al-Tis’i ‘Asyarah, yang menjelaskan 

masalah Thariqah dan Kewalian dan segala sesuatu yang berubungan dengan 

hal-hal yang harus diketahu para ahli thariqah. 

8. Al-Tabyan fi al-Nahyiy’an Muqaathi’ati al-Arham wa al-Aqaarib wa al-

Ikhhwan, yang menjelaskan pentingnya menyambung persaudaraan dan akibat 

yang diterima jika memutus persaudaraan. 

9. Al-Risalah al-Tauhidiyyah, ini adalah buku kecil yang menerangkan perihal 

aqidah ahlu al-sunnah wa al-jama‟ah. 

10. Al- Qalaa’id, yang menerangkan seputar tata cara berakidah. 

Dan lain sebagainya, yang kesemuanya merupakan hasil karya yang bagus dan 

sangat bermanfaat. 
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B. Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim 

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim  

KH. Hasyim Asy‟ari adalah salah satu tokoh dari sekian banyak ulama‟ 

besar di Indonesia. Biografi tentang kehidupan beliau telah banyak ditulis. Namun 

dari beberapa tulisan atau karya yang telah ada, terdapat satu hal yang menarik 

yang mungkin dapat digambarkan dengan kata sederhana, yaitu kata “pesantren”. 

Mengingat latar belakang beliau berasal dari keluarga santri dan hidup di 

pesantren sejak lahir. Beliau juga dididik dan tumbuh berkembang di lingkungan 

pesantren. Selain itu juga hampir seluruh kehidupan beliau dihabiskan di 

lingkungan pesantren. Bahkan sebagian besar waktu beliau dihabiskan untuk 

belajar dan mengajar di pesantren dan beliau juga banyak mengatur kegiatan yang 

sifatnya politik dari pesantren. 

Salah satu karya beliau yang terpopuler dalam bidang pendidikan yaitu 

kitab Adabul „Alim wal Muta‟alim. Secara umum, kitab ini menjelaskan tentang 

adab atau etika dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Dari penjelasan-

penjelasan kitab Adabul „Alim wal Muta‟alim menjadikan karakteristik dari 

pemikiran KH Hasyim Asy‟ari yang mengarah pada tatanan ranah praktis dari Al 

Qur‟an dan As sunnah. Selain itu menekankan pada nilai-nilai etika yang 

bernuansa sufistik, karena menurut KH Hasyim Asy‟ari keutamaan menuntut ilmu 
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dan keutamaan ilmu itu sendiri hanya dapat diraih dengan orang yang berhati suci 

dan bersih dari sifat mazmumah serta aspek ukhrowi.
9
 

Kitab Adab al-’âlim wa al-Muta’allim merupakan kitab yang berisi 

tentang konsep pendidikan. Kitab ini selesai disusun hari Ahad pada tanggal 22 

Jumaday al-Tsâni tahun 1343 H. KH. Hasyim Asy‟ari menulis kitab ini didasari 

oleh kesadaran akan perlunya literatur yang membahas tentang etika (adab) dalam 

mencari ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu merupakan pekerjaan agama yang 

sangat luhur sehingga orang yang mencarinya harus memperlihatkan etika-etika 

yang luhur pula. Dalam konteks ini, KH. Hasyim Asy‟âri tampaknya berkeinginan 

bahwa dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu disertai oleh perilaku 

sosial yang santun (al-akhlâq al-karîmah).
10

 

Memang, konsep kependidikan yang bertitik tolak pada etika, termasuk 

karya KH. Hasyim Asy‟âri, ini kurang menjanjikan bagi pengembangan nalar 

yang kritis. Hal ini lebih disebabkan oleh titik sentral antara akhlak yang luhur 

dan nalar yang kritis berseberangan secara diametral. Akhlak lebih dibanyak 

ditentukan oleh faktor keyakinan (hati), sebagai sumber berperilaku, sedangkan 

nalar beranjak dari akal pikiran (ratio). Keduanya, hati dan akal pada akhirnya 

akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berbeda.
11

 

                                                           
9
 https://desscientishalihah.wordpress.com/2015/04/25/terjemah-kitab-adabul-alim-wal-

mutaalim-karya-hadlratus-syaikh-k-h-muhammad-hasyim-asyari-rahimahullahu-taala/ , Op.Cit. 21 

Febuari 2017. 
10

 https://suwendi2000.wordpress.com/2009/06/22/konsep-pendidikan-k-h-hasyim-asy’ari/ 

diakses pada tanggal 21 Febuari 2017. 4.30 WIB 
11

 Ibid, 4.30 WIB 

https://desscientishalihah.wordpress.com/2015/04/25/terjemah-kitab-adabul-alim-wal-mutaalim-karya-hadlratus-syaikh-k-h-muhammad-hasyim-asyari-rahimahullahu-taala/
https://desscientishalihah.wordpress.com/2015/04/25/terjemah-kitab-adabul-alim-wal-mutaalim-karya-hadlratus-syaikh-k-h-muhammad-hasyim-asyari-rahimahullahu-taala/
https://suwendi2000.wordpress.com/2009/06/22/konsep-pendidikan-k-h-hasyim-asy'ari/
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KH Hasyim Asy‟ari mengawali pembahasan kitab Adabul „Alim wal 

Muta‟alim dengan mengutip ayat Al-Qur‟an dan Hadith kemudian barulah 

dijelaskan dengan singkat dan jelas. Tujuan dari didapatkannya ilmu pengetahuan 

adalah mengamalkannya. Sehingga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi 

orang lain sebagai bentuk amal jariyyah bagi kehidupan di akhirat. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam menuntut ilmu yaitu seorang murid harus benar-benar 

memiliki hati yang suci, jangan mengharapkan hal-hal duniawi apalagi 

menyepelekan suatu ilmu. Serta bagi seorang guru, hal-hal yang harus 

diperhatikan yaitu meluruskan niatnya dalam mengajar, tidak mengharapkan 

imbalan dan materi, serta yang diajarkan harus sesuai dengan perbuatannya.
12

 

Menuru Surya belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.
13

 

Di dalam bab awal, KH Hasyim Asy‟ari dalam kitabnya Adabul „Alim wal 

Muta‟alim menerangkan bahwa keutamaan menuntut ilmu yaitu mempunyai 

derajat yang tinggi. Hal ini termaktub dalam surah Al Mujadalah ayat 11 yang 

artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan orang-orang yang beerilmu beberapa derajat. 

 

                                                           
12

 https://desscientishalihah.wordpress.com/2015/04/25/terjemah-kitab-adabul-alim-wal-

mutaalim-karya-hadlratus-syaikh-k-h-muhammad-hasyim-asyari-rahimahullahu-taala/ Op.Cit.4.33 

WIB 
13

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

Persada, 2011), h. 8 

https://desscientishalihah.wordpress.com/2015/04/25/terjemah-kitab-adabul-alim-wal-mutaalim-karya-hadlratus-syaikh-k-h-muhammad-hasyim-asyari-rahimahullahu-taala/
https://desscientishalihah.wordpress.com/2015/04/25/terjemah-kitab-adabul-alim-wal-mutaalim-karya-hadlratus-syaikh-k-h-muhammad-hasyim-asyari-rahimahullahu-taala/
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2. Tujuan Penulisan Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim 

Dilihat dari isi kandungan Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim karya KH. 

M. Hasyim Asy‟ari bertujuan agar seorang pendidik dan peserta didik dalam 

menuntut ilmu itu lebih mementingkan hati (rasa), dibandingkan dengan akal 

(intelektual), dan anggota badan (ketrampilan). 

Tujuan KH. Hasyim Asy‟ari menyusun kitab Adabul ‘Alim Wal 

Muta’allim ini adalah untuk memberikan pedoman dan tata cara serta peringatan 

agar menjaga dan menjunjung tinggi Akhlak dalam pembelajaran dan pergaulan 

dimasyarakat.  

Hal ini didukung dengan sejumlah fakta, di antaranya adalah KH. M. 

Hasyim Asyi‟ari cenderung mempertahankan konsep-konsep pendidikannya 

dengan argumentasi tekstualis dan mengetengahkan nilai-nilai estetika yang 

bernuansa sufistik. Sebagai kelanjutannya, Beliau lebih menekankan pada unsur 

hati sebagai titik tolak pendidikannya. Beliau beralasan, hatilah yang mendorong 

terbentuknya etika. Kecenderungan pada aspek hati ini dengan sendirinya 

membedakan diri dari corak pemikiran pendidikan yang lain, seperti aliran 

progresivme dan essensialisme. 

3. Ruang Lingkup Materi Bahasan Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim 

Seorang pendidik atau guru perlu memiliki kemampuan dalam 

mengembangkan metode dan member motivasi serta latihan- latihan yang 

bersifat membantu murid-muridnya memahami pelajaran. Guru haruslah 
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membiasakan dirinya menulis, mengarang dan meringkas. Dan juga 

memperhatikan penampilan baik dalam keramah tamahan maupun berpakaian. 

Peserta didik atau pelajar. Dalam hal ini peserta didik yaitu orang yang 

sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan psikologis sebagai 

makhluk Allah dan kholifah-Nya di bumi (makhluk sosial) yang dianugrahi 

potensi untuk dikembangkan sesuai dengan fitrahnya. Hal tersebut menjadikan 

peserta didik harus memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang penuntut 

ilmu 

Ruang lingkup pembahasan dalam kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim, 

materi pendidikan akhlak secarara garis besar menurut menurut KH. Hasyim 

Asy‟ari, membagi materi pendidikan akhlak menjadi dua jenis yaitu: Pertama, 

akhlak kepada Allah, guru dan murid dalam prosesi belajar mengajar diniatkan 

kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, dan sabar dengan segala 

kondisi dirinya. Kedua, akhlak kepada sesama manusia, paling tidak terhadap 

teman sesamanya harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. 

Sedangkan menurut Ibn Miskawaih, beliau membagi materi pendidikan akhlak 

menjadi tiga jenis yaitu, hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh, hal-hal yang 

wajib bagi jiwa (pembahasan tentang akidah yang benar atau mengesakan Allah) 

dan hal-hal yang wajib bagi hubungan manusia dengan manusia.
14

 

 

                                                           
14

  



 

 

81 

C. Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

Pondok Pesantren Nurul Hikmah didirikan oleh Kyai Zainal Fanani pada 

10 Mei 2000 M. Kyai Zainal Fanani mendirikan Pondok Pesantren ini karena ia 

melihat kondisi masyarakat desa Mulyosari yaitu suatu kelompok masyarakat 

yang mayoritasnyaberagama Islam. 

Kyai Zainal Fanani mendirikan Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

mempunya dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan secara 

umum pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hikmah adalah mencetak generasi 

Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan agama Islam 

sekaligus memiliki komitmen dan bidang perjuangan  Islam dalam wadah Negara 

kesatuan Republik Indonesia, serta mempunyai ketrampilan khusus dalam bidang 

ekonomi, yang mengarah kepada kemandirian. 

Adapun tujuan secara khusus pendidikan di Pondok Pesantren Nurul 

Hikmah adalah membentuk dan mencetak ulama yang berkualitas serta tanggap 

dan cerdas dalam membaca permasalahn dunia khususnya problema social 

masyarakat. 

Pondok Pesantren Nurul Hikmah dalam program pendidikan kedepan 

memiliki tujuan yang jelas. Adapun arah kedepanya dari kontribusi pondok 

peantren nurul hikmah dalam mendidik  generasi pemuda Islam diantaranya: 

a) Mampu mencetak ulama yang mempunyai dalam bidang ilmu agama 

dan dapat beradaptasi dengan masyarakat dilingkiunganya. 
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b) Berencana meningkatkan keberhasilan pendidikan dengan cara 

mendirikan madrasah formal dari tingkat yang paling rendah (RA) 

sampai pada target tuntutan masyarakat. 

c) Membuat program pantah asuahan, untuk menampung anak-anak 

yatim piatu dan keluaraga tidak mampu. 

Pondok Pesantren Nurul Hikmah terlertak di Desa Mulyosari, Kecamatan 

Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

memiliki jumlah gedung 6 unit kelas, luas gedung 7 x 42 meter, dan kondisi 

gedung adalah semi peemanen.
15

 

2. Jenis dan Karakteristik Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

Pondok Pesantren Nurul Hikmah adalah pondok pesantren yang 

mengambarkan pendidikan dalam bentuk yang masih murni (tradisional) atau 

bisa disebut dengan jenis pondok pesantren salafiyah (kuno), pondok pesantren 

nurul hikmah ini dibawah naungan organisasi (ormas) Nadhatul Ulama (NU). 

Adapun karakteristik atau ciri-ciri umum Pondok Pesantren Nurul 

Hikmah adalah, sebagai berikut: 

a) Ada kyai 

b) Ada santri  

c) Ada masjid 

d) Ada pondok atau asrama 

                                                           
15

 Data Sejarah Pondok Pesantren Nurul Hikmah Pasir Sakti Lampung Timur 
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Sedangka cirri-ciri khususnya adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus 

pada kitab-kitab kuning seperti Ihya' Ulummuddin, dan Al-Qur'an. 

Dalam penjelasan lain juga dijelaskan tentang cirri-citi pesantren dan juga 

pendidikan yang ada didalammya maka cirri-cirinya 

a) Adanya hubungan akrab antara santri dengan kyai 

b) Adanya kepatuhan santi kepada kyai 

c) Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan 

pesantren 

d) Keandirian sangat terasa dipesantren 

e) Jiwa tolong menolong dan persaudaraan sangat mewarnai di pergaulan 

pesantrean  

f) Displin sangat dianjurkan 

g) Kepribadian untk mencapai tujuan mulia 

h) Pemberian ijasah yaitu mencantumkan nama dalam daftar suatu rantai 

mengalihan pengetahuan yang diberikan kepada santri-santri yang 

berprestasi
16

 

3. PBM (Proses Belajar Mengajar) di Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

Pondok Pesantren Nurul Hikmah memiliki unit pendidikan yang diatur 

secara klasikal, diantara: 

a) Madrasah Diniyah 

b) Taman Pendidikan Al-Qur‟an 
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c) Pengajian Sorokan (kitab-kitab Salaf) 

Setiap unit pendidikkan mempunyai jadwal belajar mengajar yang 

berbeda-beda, antara lain: 

a) Madrasah Diniyah 

Proses belajar mengajar madrasah diniyah dilaksanakan pada 

waktu malam setelah (Ba‟da) shalat  isa‟ sekitar jam 20.30 WIB sampai 

jam 22.00 WIB. Madrasah diniyah ini dibagi menjadi tiga tingkatan ulla, 

wutho dan Alfiyah. 

b) Taman Pendidikan Al-Qur‟an 

Proses belajar mengajar taman pendidikan al-qur‟an dilaksanakan 

pada waktu sore setelah (Ba‟da) shalat asar sekitar jam 16.30 WIB sampai 

jam 17.30 WIB. taman pendidikan al-qur‟an ini dibagi menjadi dua 

tingkatan yaitu TPA dan TPQ. 

c) Pengajian Sorokan (kitab-kitab salaf) 

Proses belajar mengajar pengajian sorokan (kitab-kitab salaf) 

dilaksanakan  pada dua waktu yaitu: setelah (Ba‟da) shalat magrib sekitar 

jam 19.00 WIB sampai jam 20.00 WIB dan setelah (Ba‟da) shalat shubuh 

sekitar jam 05.00 WIB sampai jam 06.00 WIB. Pengajian sorokan (kitab-

kitab salaf) ini gabungan dari tingkatan ulla, wustho, dan aliyah.
17
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 Ibid. 



 

 

85 

4. Pola Hubungan Guru dan Murid di Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

Fungsi guru sebagai pembimbing perlu ditekankan dan murid sebagai peserta 

didik harus lebih memainkan perannya dalam proses belajar-mengajar. Keaktifan 

murid dengan mengikuti instruksi pembelajaran yang telah direncanakan oleh guru 

ikut menentukan keberhasilan belajar murid. Hubungan guru-murid tidak dipahami 

sekedar bahwa guru adalah penyedia jasa yang membimbing murid dalam proses 

pembelajaran. Hubungan keduanya seharusnya dibangun di atas dasar kesadaran 

bersama terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. 

Dalam tradisi pesantren perasaan hormat dan kepatuhan murid kepada 

gurunya adalah mutlak dan tidak boleh putus, artinya berlaku seumur hidup, siswa 

mendengarkan guru yang menerangkan materi pelajaran seraya melipat kedua 

tangannya diatas meja, murid berbicara dengan guru menggunakan kata-kata sopan, 

murid keluar masuk kelas maupun asrama meminta ijin terlebih dahulu. 

Hubungan timbal balik harus berlangsung secara idependen, tanpa tekanan 

pada masing masing pihak. Yaitu Guru menyampaikan materi pelajaran dengan 

bahasa yang mudah dipahami oleh murid, Guru bersikap adil terhadap semua 

muridnya. Guru tetap mengajar walau murid itu tidak memiliki niat yang tulus
18
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 Data Observasi Terhadap Guru Dan Murid Di Pondok Pesantren Nurul Hikmah 



BAB IV 

HUBUNGAN GURU DAN MURID MENURUT KH. HASYIM ASY’ARI 

DAN IMPLEMENTASINYA DALAM TRADISI PEMBELAJARAN 

DI PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH 

 

Pada bab ini akan di paparkan gagasan hubungan guru dan murid tentunya 

dengan menggunakan sudut pandang pendidikan Islam sebagai pisau bedah analisis. 

Secara spesifik pembahasan dalam bab ini mengarah pada sebuah upaya untuk 

menemukan gagasan KH. Hasyim Asy‟ari tentang hubungan guru dan murid yang 

akan disorot dalam sudut pandang islam yang merajuk kepada Al-qur‟an dan Hadits. 

Gagasan itu akan menjadi sebuaha khasanah bagi kaum muslim agar tidak lagi 

ragu untuk dapat mempertimbangkan sebagai refrensi dalam bidang pendidikan 

terutama berprilaku. 

A. Pemikiran KH. Hasyim Asy’ari Terkait Tentang Hubungan Guru Dan Murid 

1. Etika Pelajar Terhadap Gurunya 

Pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari yang membahas etika peserta didik 

terhadap gurunya ada 12 materi kajian, yaitu: 

a) Terlebih dahulu mempertimbangkan dan meminta petunjuk kepada Allah 

SWT agar dipilihkan guru yang tepat sehinga dapat belajar dengan baik dari 

guru serta dapat menyerap pelajaran akhlakul karimah dan adab darinya. 

b) Hendaknya memilih guru yang memiliki pandangan yang sempurna terhadap 

ilmu syar‟i, memiliki gudang pengalaman dari seringya berkumpul dan 

berdiskusi dengan para masyayikh terpecaya, dengan para cendikiawan. 
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c) Menjalankan perintah guru, tidak menentang pendapat dan peraturan-

peraturanya. 

d) Memandang guru dengan penuh kekaguman dan rasa hormat ta‟dzim. 

e) Mengetahui hak akan gurunya dan tidak melupakan keutamaannya, 

mendoakan sang guru, baik ketika masih hidup maupun telah meningal. 

f) Berusaha sabar menghadapi sikap kasar dan tabiat buruk sang guru, dan 

janganlah hal itu menghentikan kemantapan pada guru dan keyakinan akan 

kesempurnaan sang guru, dan menafsirkan maksud dari sifat lahiriahnya 

adalah menunjukkan hal yang baik adalah sebaliknya. 

g) Tidak baik menemui guru ditempat umum tanpa meminta izin atau 

pemberitahuan terlebih dahulu. 

h) Duduk didepan guru dengan etika seperti duduk dengan menyimpuh di atas 

kedua lutut (duduk ala kraton) atau duduk seperti duduk tasyahud dalam 

shalat. 

i) Berbicara dengan baik terhadap guru. 

j) Menyebutkan suatu hikmah pada suatu masalah atau menceritakan suatu 

hikatyat, atau melatunkan sya‟ir maka hendaknya menghafalkannya dengan 

penuh perhatian dan mengambil manfaat dari semua itu seolah-olah ia 

sedang kehausan akan informasi tersebut. 

k) Tidak mendahului gurunya dalam menjelaskan suatu masalah atau menjawab 

soal, dan tidak besama-sama dengan guru, dan tidak menampakan 

kepandaiannya didepan guru. 



 

 

88 

l) Apabila guru memberikan sesuatu menerima dengan tangan kanan.
1
 

2. Etika Seorang Guru Terhadap Muridnya 

a) Memberikan pengajaran dan pendidikan kepada murid dengan mempunyai 

niat dan tujuan yang luhur, yakni demi mencapai ridho Allah SWT. 

Hendaknya tidak menghalangi seorang murid menuntut ilmu, karena 

terkadang ada murid yang tidak serius belajar. Maka sebaiknya bersikap 

sabar, karena suatu niat membutuhkan proses. Niat akan didapat melalui 

barokah ilmu yang terus menerus diajarkan. Sebagaimana ungkapan beliau 

yaitu „Sesungguhnya sebaik-baiknya niat adalah mengharapkan ilmu yang 

barokah‟. 

b) Tidak boleh menghentikan pelajaran terhadap peserta didik yang tidak 

mempunyai ketulusan niat. 

c) Menyukai peserta didik seperti sukai dirinya sendiri, maksudnya adalah 

mencintai anak didiknya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. 

d) Memberikan materi dengan perkataan yang baik dan mudah dipahami, apalagi 

peserta didik cerdas maksudnya adalah mendidik dan mengajari mereka 

dengan cara yang mudah dipahami sesuai dengan kemampuan mereka. 

e) Memberi pemahaman kepada peserta didik yang mudah dipahami dengan 

tidak memperbanyak keterangan yang memibigungkan atau pun dapat 

merusak dan menghilangkan memorinya. 

                                                           
1
 Hasyim Asy`ari, Terjemah Adab al-`Alim wa al-Muta`allim (Jakarta: Megah Jaya, 2011), h.. 

20-28 
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f) Meminta peserta didik untuk mengulang materi pelajaran dengan memberi 

latihan, ujian, hafalan dan mendampingi mengembangkan masalah yang 

pokok. 

g) Jika peserta didik mengalami kesulitan diatas kadar kemampuannya dan 

menyebabkan kekhawatiran sang pendidik, maka pendidik memberi nasehat 

dengan lembut, maksudnya adalah memaklumi keadaan anak didik yang 

memiliki keterbatasan misalnya dalam menempuh perjalanan yang jauh 

menuju tempat pembelajaran, sehingga anak didik datang terlambat 

h) Tidak subyektif (pilih kasih) terhadap salah satu murid, karena akan 

menimbulkan kecemburuan sosial. 

i) Menghimbau kepada para peserta didik untuk saling mengasihi, maksudnya 

adalah memberikan kasih sayang dan perhatian dengan cara mengenal 

kepribadian dan latar belakang anak didik, serta berdoa untuk kebaikan 

mereka. 

j) Mengontrol semua aktivitas yang dilakukan diantara peserta didik mulai dari 

segi omonganya (bicaranya) yaitu dengan omongan yang baik, saling 

mengasihi, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tolong 

menolong dalam hal kebenaran dan membiasakan diri dengan memberi 

contoh cara bergaul yang baik kepada anak didik 

k) Berusaha memotivasi dan membantu sekuat tenaga yang dikuasainya baik 

kedudukan maupun materi (tidak secara paksaan) dalam kemaslahatan peserta 

didik. 
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l) Jika diantaranya terdapat ada yang tidak hadir dalam pembelajaran, maka 

sebaiknya seorang guru menanyakan hal ini kepada anak didik yang lain 

m) Tetap bersikap tawadhu‟ atau rendah hati terhadap anak didik. 

n) Memberi perlakuan yang baik terhadap anak didik dengan cara memanggilnya 

dengan nama yang baik, menanyakan kabar dan menyambut mereka dengan 

ramah.
2
 

3. Etika Guru Dan Pelajar Dalam Pembelajaran. 

Pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari yang membahas etika peserta didik dalam 

proses pembelajaran dan apa yang harus dilakukan dihadapan guru serta tujuan 

belajar ada delapan macam etika, yaitu: 

a) Mengawali belajar dari hal-hal pokok yang terdiri dari empat macam cabang 

ilmu, yaitu pengetahuan tentang zat Allah SWT. pengetahuan mengenai 

sifat-sifat Allah SWT. mempelajari ilmu fiqh, dan ilmu tentang ahwal, 

maqam dan pergerakan hati. 

b) Mempelajari Al-qur‟an dengan sungguh-sungguh menyakini kebenaranya, 

serta giat dalam memahami tafsir dan segala macam ilmu yang berhubungan 

dengan Al-Qur‟an 

c) Jangan terlalu cepat berkecimpung ke dalam argumen dan isu-isu yang 

diperselisihan oleh para ulama dan orang-orang yang umumnya. 

d) Meminta guru atau orang yang dipercaya untuk mengoreksi buku yang 

dipelahjari sebelum dihafal dan setelah terukti bahwa apa yang tertulis 

                                                           
2
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dibuku itu benar, maka boleh dihafal dengan sungguh-sungguh, dan setelah 

selesai menghafal, kemudian dengan rutin diulang-ulang. 

e) Bersegera menghadiri majelis ilmu, apabila majelis ilmu hadist. 

f) Alihkan focus pembelajaran pada perkara sulit yang telah didapat, lalu buka 

buku yang lebih lengkap, kemudian belajar hal tersebut dalam buku yang 

dipilih dengan pemahaman yang mendalam, maka kesimpulan dari perkara 

tersebut akan bias terselesaikan. 

g) Selalu menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh guru jika 

memungkinkan. 

h) Jika menggadiri majelis ilmu, hendaknya member salam kepada semua hadir 

dengan ucapan salam yang lantang, kemudian menunjukan rasa horman 

khusus kepada guru, begitu pula jika akan meninggalkan majelis.
3
 

Adab tidak hanya dimiliki oleh seorang santri, tetapi juga harus terdapat 

pada seorang guru. guru yang baik seharusnya dapat menjadi teladan bagi 

muridnya. Jika seorang guru tidak mempunyai adab yang terpuji, maka sia-sia 

menerapakan ilmu yang akan disampaikannya. Ada beberapa hal yang harus 

dimiliki oleh seorang guru menurut KH. Hasyim Asy‟ari. 

KH. Hasyim Asy‟ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta‟alim 

menjelaskan bahwa: 

a) Seorang guru harus mempunyai rasa taqarrub yaitu mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. 
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b) Sebelum berangkat menuju majelis ilmu atau sekolah, membersihkan diri 

dari hadas besar dan kecil, serta memakai pakaian yang rapi. 

c) Sebelum berangkat berdoa terlebih dahulu, berdzikir di sepanjang perjalanan 

hingga sampai di tempat majelis. 

d) Menjaga diri dan sikap, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi 

kewibawaan, serta menggunakan bahasa yang baik lagi santun. 

e) Sebaiknya guru juga tidak melanjutkan pelajaran ketika peserta didik lapar 

atau haus dan keadaan dingin atau panas yang berlebih. Karena dapat 

mempengaruhi psikologis peserta didik. 

f) Sesampainya di majelis, sebaiknya memberi salam kepada peserta didik dan 

belajar menghadap kiblat jika memungkinkan. 

g) Mengawali pembelajaran dengan membaca Al Qur‟an, berdoa untuk 

kebaikan kaum muslimin, santrinya, serta dirinya. Dilanjutkan dengan 

ta‟awudz, basmallah, sholawat atas Rasulullah saw serta pengikutnya. 

h) Jika terdapat banyak pelajaran yang harus disampaikan, maka utamakan 

pelajaran yang paling penting dan mulia misalnya tafsir, hadith, ushulfiqh, 

dan diakhiri dengan kitab rakai‟iq (kelembutan hati). 

i) Sebaiknya, merendahkan dan mengeraskan suara sesuai kebutuhan. 

j) Jika ditanya mengenai suatu ilmu yang belum diketahui, maka jawab tidak 

tahu. Karena hal tersebut merupakan bagian dari ilmu. 
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k)  Mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan “Wallahu a‟lam” sebagai 

bentuk dzikir dan menyatakan bahwa hanya Allah swt yang mengetahui 

segala sesuatu.
4
 

B. Implementasi Hubungan Guru Dan Murid Dalam Tradisi Pembelajaran Di 

Pondok Pesantren Nurul Hikmah 

Berdasarkan hasil observasi dan interview dengan sebagian pengasuh, guru, 

maupun murid, pondok pesantren nurul hikmah memang pesantren yang 

mengimplimentasikan hubungan guru dan murid. Hal ini dilihat dengan adanya etika 

yang mereka lakukan. Yakni (1) etika murid terhadap guru, (2) etika guru terhadap 

murid, dan (3) etika guru dan murid dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

peryataan salah satu guru yang mengajar di pondok pensantren nurul hikmah, guru 

Ky. Zainal Fanani, mengatakan bahwa: 

“….neng pondok iki gawe akhlak teko kitab adabul alim wa muta‟allim 

karyane KH. Hasyim Asy‟ari, alasane pondok ini salah siji pondok NU dadine 

di wajibne gawe etika teko KH. Hasyim Asy‟ari bagi ustadz bek santi-santri 

ne” 

Maksudnya dari keterangan diatas adalah di pondok pesantren nurul hikmah 

di laksanakan etika sebagai kewajiban yang mereka lakukan dan sebagai dasar prilaku 

mereka terhadap guru, santri maupun terhadap pembelajaran. 

Etika atau akhlak merupakan salah satu prosedur dalam pembelajaran, Dalam 

menjalin hubungan antar sesama manusia harus dilandasi dengan ahlakul karimah, 

Dalam pengertian filsafat islam etika atau akhlak ialah salah satu hasil dari iman dan 
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ibadah, bahwa iman dan ibadah manusia tidak sempurna kecuali kalau timbul etika 

atau akhlak yang mulia dan muamalah yang baik tarhadap Allah dan MakhlukNya.  

Jadi dalam hubungan guru dan murid ini juga diajarkan etika yang dimana 

didalamnya menyanggut tentang etika murid terhadap guru, etika guru terhadap 

murid, dan etika guru dan murid dalam pembelajaran. 

Mempelajari adabul alim wa muta’allim sangatlah penting apabila di 

harapkan dengan banyaknya permasalahan yang muncul di masyarakat belakangan 

ini yang diakibatkan oleh globalisasi dan moderinisasi. Sebagaimana yang disebutkan 

oleh Kyai Zainal Fanani: 

“…Etika iku rupaake landasa utomo go bagi santri ge gawe penak lan goleh 

ilmu pengetahuan, yoiku sucine ati, sucine ati mangkat teko upayane uwong 

go ngindari teko prilaku elek.” 

Dari keterangan itu bisa diketahu bahwa mempelajari danmenjalankan etika 

sangatlah penting. Karena itu bisa dijadikan sebagai dasar hubungan dalam menjalani 

kehidupannya agar tidak terpengaruh dengan dampak negatif adanya globalisasi dan 

moderinisasi. Dengan adanya dampak negatif globalisasi seperti itu pesantren tidak 

tinggal diam, karena pesantren tidak ingin para santrinya rusak. Berikut tanggapan 

dari pihak pesantren dengan adanya globalisasi. 

Ustadz Ky. Zainal Fanani, mengatakan bahwa: 

“…berhubungan karo hal iku tanggapane seng diwei pondok yokui 

menenemne etika-etika seng yangkot hubungan guru lan murid bagi ustadz 

lan santrine, dadine ustadz lan santri iso tetep terkondisikan karo suasanane 

pondok.” 
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Berikut ini implementasi hubungan guru dan murid menurut KH. Hasyim 

Asy‟ari dalam tradisi pembelajaran di pondok pesantren nurul hikmah, antara lain: 

1. Etika Seorang Murid Terhadap Guru 

Setelah melakukan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis 

dengan beberapa guru dan murid di pondok pesantren nurul hikmah. Akhirnya 

Penulis mendapatkan data dari interview. 

Penulis melakukan Interview bersama dengan ustadz Jamiludin Thohir, 

ustadz Jamiludin Thohir mengatakan bahwa: 

“…etika seng digawe santi mareng ustad neng pondok iki antarane yoiku 

(1) nurut omongane ustadz lan peraturan-peraturan ustadz, (2) nemoni 

ustadz neng grione ustadz niku dewe, (3) lunggu sopan neng ngarep 

ustadz,(4) ngomong apik kambek ustadz, (5) nerimo karo tangan tengn 

lek diwei ustadz.”  

 

Penulis juga menginterview salah satu santriwati yang bernama siti 

jannahtul, mengatakan bahwa:  

“…santri neng kene gawe akhlak atau etika teko kitab adabul „alim wal 

muta‟allim yoiku (1) seurunge dikei ustadz santri jalok petunjuk neng 

gusti Allah SWT. (2) santri mileh ustadz seng faham ilmu syar‟i. (3) nurut 

perintah‟e ustadz. (4) melihat ustadz dengan penuh kekaguman dan rasa 

hormat ta‟dzim. (5) ngerteni hak‟e ustadznya lan do‟aken ustadz. (6) 

sabar ngadepi sikap kasar lan tabiat buruk sang ustadz. (7) jalok ijen 

dipek lek arep nemui ustadz neng umum. (8) lunggoh seng sopan 

nengarep ustadz. (9) ngomong apik kambek ustadz. (10) nyebutne hikmah 

teko masalah atau ceritoaken hikayat. (11) ora disiaken ustadznya 

jelasaken lan jawab soal, boten bareng-bareng kambek ustadnya, utowo 

deloaken kepinteran neng ngarep ustadz. (12) nerimo karo tangan tengn 

lek diwei ustadz.” 
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Kalau diamati, etika diatas memang nampak lebih dekat dengan nuansa 

hubungan guru dan murid melalui etika murid terhadap guru. Hal ini dilihat dari 

tingkah laku murid kepada gurunya. 

2. Etika Seorang Guru Dan Murid 

Tidak hanya murid yang mempunyai etika terhadap guru, akan tetapi guru 

pun punya etika terhadap muridnya, hal ini sesuai dengan yang di katakan oleh 

salah satu santi, Indra Saputra mengatakan bahwa: 

“…ngekei materi gawe kata-kata seng apik lan penak dipahami, nyuwon 

santi moco lan apalan, ngekei pemahaman gawe kata-kata seng penah 

dipahami kambek santri, adel kambek santri gak mileh-mileh, ngekei 

prilaku seng apik gawe santi karo cara manggel jenenge seng bener. 

Bukan hanya murid yang menyatakan bahwa di pondok pesantren ini para 

ustadz menjalankan etika guru terhadap muridnya, seperti yang di nyatakan oleh 

Ky. Hadi: 

“…pada ustadz seng ngajar memakai akhlak KH. Hasyim Asy‟ari yoiku: 

(1) ngekei pengajaran dengan ridho Allah SWT. (2) ojong menentikan 

pengajaran kambek santri seng orak dewe niat ge belajar. (3) seneng 

kambek santri koyok seneng kambek awae dewe. (4) ngekai materi 

nganggu kata-kata seng apik lan penakan dipahami. (5) ngekei 

pemahaman lan keterangan seng mudah. (6) jalok santri hafalan materi 

pembelajaran. (6) ngekei nasehat seng lembut. (7) gak subyektif (pilih 

kasih) kambek santri. (8) dudoi santri saling mengasihi. (9) ngotrol sikap 

santri. (10) ngekei motivasi lan bantu santri. (11) nekokne santri seng 

boten mangkat (12) tetep bersikap tawadhu‟ atau rendah hati terhadap 

santri. (13) mengkei perlakuan seng apik dengan cara nyelok santri 

dengan jeneng seng apik. 

Kalau diamati, etika diatas memang nampak lebih dekat dengan nuansa 

hubungan guru dan murid melalui etika guru terhadap murid. Hal ini dilihat dari 

tingkah laku guru kepada muridnya. 
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3. Etika Guru Dan Murid Dalam Pembelajaran 

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa guru dan 

murid, penulis menemukan bahwasanya etika guru dan murid dalam pelajaran: 

Menurut pengakuan salah santriwati etika guru dalam pembelajaran di 

dalam kelas maupun diluar kelas, sebagai berikut: 

“…ustad mempunyai rasa taqarrub, menjaga diri dan sikapnya, 

mengawali pembelajaran dengan membaca do‟a dan mengakhiri dengan 

membaca alhamdulilah.” 

Sedangkan menurut ustadzah khomariyah etika guru dalam pembelajaran 

di dalam kelas maupun diluar kelas, bawasanya: 

“…(1) Seorang ustadz harus duwe rasa taqarrub yoiku mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. (2) suci teko hadas gede lan cilik. (3) seurunge 

mangkat neng majlis ilmu harus berdo‟a lan berdzikir. (4) jogo diri lan 

sikap. (5) dilarang nglanjutne pelajaran kalau murid sedang laper. (6) 

member salam kambek murid neng majles. (7) moco Al-Qur‟an ge 

ngawali belajar. (8) ngutamakne pelajaran seng penteng. (9) ngetokne 

suara seng sesuai kondisi. (10) seumpamane ora eroh jawaban teko 

pertanyaan jawab wae “ora weroh” (11) Mengakhiri pelajaran dengan 

mengucapkan “Wallahu a‟lam”. 

Sedangkan menurut pengasuh pondok pesantren etika santri dalam 

pembelajaran, bahwa: 

“…jalok ustadz atau pengasuh asrama seng iso di percoyo ge ngoreksi 

kitab seng dipelajari seurung dihafalne lan dadi bukti lek seng ditules kui 

bener, teko neng majlis taklim sengadakne ustadz lek gak enek mudorate, 

cepet-cepet teko neng kelas,ngucapne salam kambek konco-konco lek 

teko neng majlis ilmu (pengajian) dengan suara seng lantang, lek entok 

pelajaran seng angel lebih fokus lan golek buku seng lebih lengkap.” 
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Sedangkan menurut santri Muhamad Nurudin etika santri dalam 

pembelajaran, bahwa: 

“…(1) Mengawali belajar dari hal-hal pokok yang terdiri dari empat 

macam cabang ilmu, yaitu pengetahuan tentang zat Allah SWT. 

pengetahuan mengenai sifat-sifat Allah SWT. mempelajari ilmu fiqh, dan 

ilmu tentang ahwal, maqam dan pergerakan hati. (2) Mempelajari Al-

qur‟an dengan sungguh-sungguh menyakini kebenaranya, serta giat dalam 

memahami tafsir dan segala macam ilmu yang berhubungan dengan Al-

Qur‟an. (3) Jangan terlalu cepat berkecimpung ke dalam argumen dan 

isu-isu yang diperselisihan oleh para ulama dan orang-orang yang 

umumnya. (4) Meminta ustadz atau orang yang dipercaya untuk 

mengoreksi buku yang dipelajari sebelum dihafal. (5) Bersegera 

menghadiri majelis ilmu, apabila majelis ilmu hadist. (6) Alihkan focus 

pembelajaran pada perkara sulit yang telah didapat, lalu buka buku yang 

lebih lengkap, kemudian belajar hal tersebut dalam buku yang dipilih 

dengan pemahaman yang mendalam. (7) Selalu menghadiri majelis ilmu 

yang diadakan oleh ustadz jika memungkinkan. (8) Hendaknya memberi 

salam kepada semua hadir dan ustadz dengan ucapan salam yang lantang 

dalam menggadiri majelis ilmu. 

Dari apa yang di uraikan diatas tadi, hubungan yang dipakai mereka telah 

sesuai dengan hubungan guru dan murid menurut KH. Hasyim asy‟ari. Hubungan 

guru dan murid di dalam proses belajar menagajar merupakan factor yang sangat 

menentukan keberhasilam proses pembelajarar. Guru dapat dikatakan orang tua 

murid di lembaga pendidikan dan merupakan orang tua kedua setelah orang tua murid 

didalam keluarga. Sehingga seorang guru harus memiliki kedekatan dengan murid. 

Dalam hubungan guru dan murid yang diuraikan diatas adalah interaksi edukatif. 
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C. Analisis Hubungan Guru Dan Murid Menurut KH. Hasyim Asy’ari Dan 

Implementasinya Dalam Tradisi Pembelajaran Di Pondok Pesantren Nurul 

Hikmah. 

Setelah memaparkan hasil temuan dalam penelitian, selanjutnya penulis akan 

melakukan pembahasan hasil penelitian, dalam pembahasan hasil penelitian ini 

penulis akan mencoba menjelaskan pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari dan 

implementasinya dan juga akan menafsirkan temuan-temuan, dari data-data yang 

diperoleh hubungan guru dan murid yang dikembangkan di pondok pesantren nurul 

hikmah yaitu: 

Etika guru terhadap murid, menurut KH. Hasyim Asy‟ari Ada 12 kajian, 

yaitu: (1) mencari guru yang tepat, (2) memilih guru yang memiliki ilmu syar‟i, (3) 

patuh pada guru peraturan-peraturanya, (4) Memandang guru dengan penuh 

kekaguman dan rasa hormat ta‟dzim, (5) mengetahui hak, dan mendoa‟kan guru yang 

sudah meninggal, (6) sabar menghadapi sifat kasar guru. (7) minta ijin dahulu apabila 

menemui guru ditempat umum, . (8) duduk di depan guru dengan sopan, (9) 

Berbicara dengan baik kepada guru (10) menghafal dan mengambil manfaat dari 

pelajaran, (11) Tidak mendahului guru nya dalam pembelajaran, (12) menerima 

dengan tangan kanan apabila guru member sesuatu. 

Jadi bentuk praktik etika murid terhadap guru yang ada di pondok pesantren 

merupakan salah satu bentuk dari hubungan murid dan guru Etika murid terhadap 

guru adalah sikap yang harus dimiliki oleh murid untuk bersikap baik didepan 

gurunya. 
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Etika guru terhadap murid, menurut KH. Hasyim Asy‟ari Ada 12 kajian, 

yaitu: (1) memiliki niat dan tujuan yang luhur, (2) Tidak boleh menghentikan 

pelajaran terhadap murid yang tidak mempunyai ketulusan niat, (3) Menyukai murid 

seperti sukai dirinya sendiri Maksudnya adalah mencintai muridnya sebagaimana 

mencintai dirinya sendiri, (4) Memerikan materi dengan perkataan yang baik dan 

mudah dipaham, apalagi murid cerdas maksudnya adalah mendidik dan mengajari 

mereka dengan cara yang mudah dipahami sesuai dengan kemampuan mereka, (5) 

Memberi pemahaman kepada murid yang mudah dipaham dengan tidak 

memperbanyak keterangan yang memingungkan ataupun dapat merusak dan 

menghilangkan memorynya. (6) Meminta murid untuk mengulang materi pelajaran 

dengan memberi latihan, ujian, hafalan dan mendampingi mengembangkan masalah 

yang pokok, (7) Jika murid mengalami kesulitan diatas kadar kemampuannya dan 

menyebabkan kekhawatiran sang guru, maka guru member nasehat dengan lembut, 

maksudnya adalah memaklumi keadaan murid yang memilki keterbatasan misalnya 

dalam menempuh perjalanan yang jauh menuju tempat pembelajaran, sehingga murid 

datang terlambat, (8) Tidak subyektif (pilih kasih) terhdap salah satu murid, karena 

akan menimbulkan kecemburuan social, (9) Menghimbau kepada para murid untuk 

saling mengasihi, maksudnya adalah memberikan kasih sayang dan perhatian dengan 

cara mengenal kepribadian dan latar belakang murid, serta berdoa untuk kebaikan 

mereka, (10) Mengontrol semua aktivitas yang dilakukan diantara murid mulai dari 

segi omonganya (bicaranya) yaitu dengan omongan yang baik, saling mengasihi, 

tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tolong menolong dalam hal 
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kebenaran dan membiasakan diri dengan memberi contoh cara bergaul yang baik 

kepada murid, (11) Berusaha memotivasi dan membantu sekuat tenaga yang 

dikuasainya baik kedudukan maupun materi (tidak secara paksaan) dalam 

kemaslahatan murid, (12) Jika diantaranya terdapat ada yang tidak hadir dalam 

pembelajaran, maka sebaiknya seorang guru menanyakan hal ini kepada murid yang 

lain, (13) Tetap bersikap tawadhu‟ atau rendah hati terhadap murid, (14) Memberi 

perlakuan yang baik terhadap murid dengan cara memanggilnya dengan nama yang 

baik, menanyakan kabar dan menyambut mereka dengan ramah. 

Jadi bentuk praktik etika murid terhadap santri yang ada di pondok pesantren 

merupakan salah satu bentuk dari hubungan guru dan murid. Etika guru terhadap 

murid adalah sikap yang harus dimiliki oleh guru untuk bersikap baik terhadap 

muridnya. 

Pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari yang membahas etika guru dan murid dalam 

proses pembelajaran dan apa yang harus dilakukan dihadapan guru maupun murid 

serta tujuan belajar ada Sembilan belas macam etika, yaitu: (1) Mengawali belajar 

dari hal-hal pokok yang terdiri dari empat macam cabang ilmu, yaitu pengetahuan 

tentang zat Allah SWT. pengetahuan mengenai sifat-sifat Allah SWT. mempelajari 

ilmu fiqh, dan ilmu tentang ahwal, maqam dan pergerakan hati. (2) Mempelajari Al-

qur‟an dengan sungguh-sungguh menyakini kebenaranya, serta giat dalam memahami 

tafsir dan segala macam ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur‟an. (3) Jangan terlalu 

cepat berkecimpung ke dalam argumen dan isu-isu yang diperselisihan oleh para 

ulama dan orang-orang yang umumnya. (4) Meminta guru atau orang yang dipercaya 
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untuk mengoreksi buku yang dipelajari sebelum dihafal. (5) Bersegera menghadiri 

majelis ilmu, apabila majelis ilmu hadist. (6) Alihkan focus pembelajaran pada 

perkara sulit yang telah didapat, lalu buka buku yang lebih lengkap, kemudian belajar 

hal tersebut dalam buku yang dipilih dengan pemahaman yang mendalam. (7) Selalu 

menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh guru jika memungkinkan. (8) 

Hendaknya memberi salam kepada semua hadir dan guru dengan ucapan salam yang 

lantang dalam menggadiri majelis ilmu. (9) Seorang guru harus mempunyai rasa 

taqarrub yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. (10) Sebelum berangkat menuju 

majelis ilmu atau sekolah, membersihkan diri dari hadas besar dan kecil, serta 

memakai pakaian yang rapi. (11) Sebelum berangkat berdoa terlebih dahulu, 

berdzikir di sepanjang perjalanan hingga sampai di tempat majelis. (12) Menjaga diri 

dan sikap, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi kewibawaan, serta menggunakan 

bahasa yang baik lagi santun. (13) Sebaiknya guru juga tidak melanjutkan pelajaran 

ketika anak didik lapar atau haus dan keadaan dingin atau panas yang berlebih. 

Karena dapat mempengaruhi psikologis anak didik. (14) Sesampainya di majelis, 

sebaiknya memberi salam kepada murid dan belajar menghadap kiblat jika 

memungkinkan. (15) Mengawali pembelajaran dengan membaca Al Qur‟an, berdoa 

untuk kebaikan kaum muslimin, muridnya, serta dirinya. Dilanjutkan dengan 

ta‟awudz, basmallah, sholawat atas Rasulullah saw serta pengikutnya. (16) Jika 

terdapat banyak pelajaran yang harus disampaikan, maka utamakan pelajaran yang 

paling penting dan mulia misalnya tafsir, hadith, ushulfiqh, dan diakhiri dengan kitab 

rakai‟iq (kelembutan hati). (17) Sebaiknya, merendahkan dan mengeraskan suara 
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sesuai kebutuhan. (18) Jika ditanya mengenai suatu ilmu yang belum diketahui, maka 

jawab tidak tahu. Karena hal tersebut merupakan bagian dari ilmu. (19) Mengakhiri 

pelajaran dengan mengucapkan “Wallahu a‟lam” sebagai bentuk dzikir dan 

menyatakan bahwa hanya Allah swt yang mengetahui segala sesuatu. 

Jadi bentuk praktik etika guru dan murid yang ada di pondok pesantren 

merupakan salah satu bentuk dari hubungan guru dan murid. Etika guru dan murid 

adalah sikap yang harus dimiliki oleh guru untuk bersikap baik terhadap muridnya. 

Berdasarkan hasil observasi dan interview dengan sebagian pengasuh, ustadz, 

maupun santri, pondok pesantren nurul hikmah memang pesantren yang 

mengimplimentasikan hubungan guru dan murid. Hal ini dilihat dengan adanya etika 

yang mereka lakukan. Yakni (1) etika murid terhadap guru, (2) etika guru terhadap 

murid, dan (3) etika guru dan murid dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

peryataan salah satu guru yang mengajar di pondok pensantren nurul hikmah: 

“….neng pondok iki gawe akhlak teko kitab adabul alim wa muta‟allim 

karyane KH. Hasyim Asy‟ari, alasane pondok ini salah siji pondok NU dadine 

di wajibne gawe etika teko KH. Hasyim Asy‟ari bagi ustadz bek santi-santri 

ne” 

 

Maksudnya dari keterangan diata adalah di pondok pesantren nurul hikmah di 

laksanakan etika sebagai kewajiban yang mereka lakukan dan sebagai dasar prilaku 

mereka terhadap guru dan murid maupun terhadap pembelajaran. 

Dari keterangan diatas menurut penulis, hubungan guru dan murid di pondok 

pesantren nurul hikmah yang mengikuti pendapat KH. Hasyim Asy‟ari antara lain: 
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1. Etika murid terhadap guru, sikap murid terhadap gurunya, antara lain: 

a) Mencari guru yang tepat, 

b) Memilih guru yang memiliki ilmu syar‟i, 

c) Patuh pada guru peraturan-peraturanya, 

d) Memandang guru dengan penuh kekaguman dan rasa hormat ta‟dzi, 

e) Mengetahui hak, dan mendoa‟kan guru yang sudah meninggal, 

f) Sabar menghadapi sifat kasar guru. 

g) Minta ijin dahulu apabila menemui guru ditempat umum, 

h) Duduk di depan guru dengan sopan, 

i) Berbicara dengan baik kepada guru, 

j) Menghafal dan mengambil manfaat dari pelajaran, 

k) Tidak mendahului gurunya dalam pembelajaran, 

l) Menerima dengan tangan kanan apabila guru memberi sesuatu. 

2. Etika guru terhadap muridnya, sikap guru terhadap muridnya, antara lain: 

a) Memberikan pengajaran dan pendidikan kepada murid dengan mempunyai 

niat dan tujuan yang luhur, yakni demi mencapai ridho Allah SWT, 

b) Tidak boleh menghentikan pelajaran terhadap murid yang tidak 

mempunyai ketulusan niat, 

c) Menyukai murid seperti sukai dirinya sendiri, 

d) Memerikan materi dengan perkataan yang baik dan mudah dipaham, 

e) Memberi pemahaman kepada murid yang mudah dipaham dengan tidak 

memperbanyak keterangan yang memingungkan, 
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f) Meminta murid untuk mengulang materi pelajaran dengan memberi 

latihan, ujian, hafalan dan mendampingi mengembangkan masalah yang 

pokok, 

g) Memberi nasehat dengan lembut jika santri mengalami kesulitan diatas 

kadar kemampuannya dan menyebabkan kekhawatiran sang guru, 

h) Tidak subyektif (pilih kasih) terhdap salah satu murid, 

i) Menghimbau kepada muriduntuk saling mengasihi, 

j) Mengontrol semua aktivitas yang dilakukan diantara santri mulai dari segi 

omonganya (bicaranya), 

k) Berusaha memotivasi dan membantu sekuat tenaga yang dikuasainya baik 

kedudukan maupun materi (tidak secara paksaan) dalam kemaslahatan 

murid, 

l) Menanyakan murid yang tidak hadir, 

m) Tetap bersikap tawadhu‟ atau rendah hati terhadap murid, 

n) Memberi perlakuan yang baik terhadap murid dengan cara memanggilnya 

dengan nama yang baik. 

3. Etika guru dan murid dalam pembelajaran 

Sikap murid dalam pembelajaran, antara lain: 

a) Mengawali belajar dari hal-hal pokok yang terdiri dari empat macam 

cabang ilmu, yaitu pengetahuan tentang zat Allah SWT. pengetahuan 

mengenai sifat-sifat Allah SWT. mempelajari ilmu fiqh, dan ilmu tentang 

ahwal, maqam dan pergerakan hati, 
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b) Mempelajari Al-qur‟an dengan sungguh-sungguh menyakini kebenaranya, 

serta giat dalam memahami tafsir dan segala macam ilmu yang 

berhubungan dengan Al-Qur‟an, 

c) Jangan terlalu cepat berkecimpung ke dalam argumen dan isu-isu yang 

diperselisihan oleh para ulama dan orang-orang yang umumnya, 

d) Meminta guru atau orang yang dipercaya untuk mengoreksi buku yang 

dipelajari sebelum dihafal, 

e) Bersegera menghadiri majelis ilmu, apabila majelis ilmu hadist, 

f) Alihkan focus pembelajaran pada perkara sulit yang telah didapat, lalu 

buka buku yang lebih lengkap, kemudian belajar hal tersebut dalam buku 

yang dipilih dengan pemahaman yang mendalam, 

g) Selalu menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh guru jika 

memungkinkan, 

h) Hendaknya memberi salam kepada semua hadir dan guru dengan ucapan 

salam yang lantang dalam menggadiri majelis ilmu. 

Sedangkan Sikap guru dalam pembelajaran, antara lain: 

a) Seorang guru harus mempunyai rasa taqarrub yaitu mendekatkan diri 

kepada Allah SWT,  

b) Sebelum berangkat menuju majelis ilmu atau sekolah, membersihkan diri 

dari hadas besar dan kecil, serta memakai pakaian yang rapi,  

c) Sebelum berangkat berdoa terlebih dahulu, berdzikir di sepanjang 

perjalanan hingga sampai di tempat majelis,  
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d) Menjaga diri dan sikap, menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi 

kewibawaan, serta menggunakan bahasa yang baik lagi santun,  

e) Sebaiknya guru juga tidak melanjutkan pelajaran ketika anak didik lapar 

atau haus dan keadaan dingin atau panas yang berlebih. Karena dapat 

mempengaruhi psikologis murid,  

f) Sesampainya di majelis, sebaiknya memberi salam kepada murid dan 

belajar menghadap kiblat jika memungkinkan,  

g) Mengawali pembelajaran dengan membaca Al Qur‟an, berdoa untuk 

kebaikan kaum muslimin, santrinya, serta dirinya. Dilanjutkan dengan 

ta‟awudz, basmallah, sholawat atas Rasulullah saw serta pengikutnya, 

h) Jika terdapat banyak pelajaran yang harus disampaikan, maka utamakan 

pelajaran yang paling penting dan mulia misalnya tafsir, hadith, ushulfiqh, 

dan diakhiri dengan kitab rakai‟iq (kelembutan hati), 

i) Sebaiknya, merendahkan dan mengeraskan suara sesuai kebutuhan, 

j) Jika ditanya mengenai suatu ilmu yang belum diketahui, maka jawab tidak 

tahu. Karena hal tersebut merupakan bagian dari ilmu,  

k) Mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan “Wallahu a‟lam” sebagai 

bentuk dzikir dan menyatakan bahwa hanya Allah swt yang mengetahui 

segala sesuatu. 
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Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

hubungan guru dan murid dalam tradisi pembelajaran di pondok pesantren nurul 

hikmah adalah pelaksanaan etika yang berskaitan dengan hubungang guru dan murid, 

serta di implementasikan dengan baik di lingkungan pondok pesantren nurul hikmah. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan data dan analisis data yang penulis uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini, adapun kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian ini akan 

dikemukakan sebagai berikut: 

1. Konsep hubungan guru dan murid dalam pembelajaran menurut KH. Hasyim 

Asy’ari adalah, sebagai berikut: 

Menurut KH. Hasyim Asy’ari hubungan Guru Dan Murid dibangun atas 

dasar penghormatan yang besar dari Murid dan cinta kasih yang tulus dari 

seorang Guru. Dengan diimplementasikan dalam proses belajar mengajar yaitu 

akhlak murid terhadap guru. Akhlak guru terhadap murid dan akhlak guru dan 

murid dalam pembelajaran  

2. Implementasi hubungan guru dan murid menurut KH. Hasyim Asy’ari dalam 

tradisi pembelajara dipondok pesantren nurul hikmah adalah: 

Dalam implementasi hubungan guru dan murid di pandok pesantren nurul 

hikmah telah dilaksanakan dengan baik di lingkungan pondok pesantren nurul 

hikmah khususnya pada proses belajar mengajar. 

 

 

 



 

 

110 

B. Saran 

1. Bagi lembaga pendidikan hendaknya dapat menerapkam konsep akhlak guru dan 

murid dalam kitab Adab al-`Alim wa al-Muta`allim menurut KH. Hasyim 

Asy’ari sebagai dasar pendidikan untuk mengembangkan akhlakul karimah pada 

guru dan murid di era sekarang ini. 

2. Bagi para pendidik, kiranya dapat mengambil konsep akhlak guru dan murid 

dalam kitab Adab al-`Alim wa al-Muta`allim menurut KH. Hasyim Asy’ari untuk 

berpijak dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar sehari-hari, 

sehingga aktivitas pendidikan yang dilaksanakan dapat berjalan sukses dalam 

mengantarkan anak didik berakhlak mulia. 

3. Bagi peserta didik, hendaknya dapat berusaha untuk memperbaiki akhlak dan 

dapat mengoreksi diri yang selama ini masih perlu di sempernukan. Dengan 

mengikuti konsep akhlak guru dan murid dalam kitab Adab al-`Alim wa al-

Muta`allim menurut KH. Hasyim Asy’ari. 

C. Kata Pentup 

Alhamdulillahi Rabbil ‟ alamin, penulis panjatkan puji syukur ke  hadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya  sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita  

Nabi agung Muhammad SAW.  Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dengan 

pikiran, tenaga, maupun materi. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan, hal tersebut semata-mata karena 

keterbatasan pemahaman penulis. Oleh karena  itu, penulis mengharapkan saran dan 

kritik yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini.  

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada 

khusunya dan bagi para pembaca pada umumnya, meskipun karya ilmiah yang 

berbentuk skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
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PEDOMAN INTERVIEW (WAWANCARA) 

Ditunjukan kepada pengasuh, ustadz dan sanri pondok pesantren nurul 

hikmah, untuk mengetahui hubungan guru dan murid. 

Pertanyaan : 

1. Apakah dipondok pesantren nurul hikmah ini mempelajari kitab adabul ‘alm 

wall muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari? 

2. Apakah di pondok pesantren nurul hikmah ini mengimplementasikan etika 

yang ada dalam kitab adabul ‘alm wall muta’allim karya KH. Hasyim 

Asy’ari? 

3. Bagaimana akhlak atau etika guru dan murid di pondok pesanten nurul 

hikmah? 

4. Bagaimana akhlak atau etika yang ditunjukan santri mau pun ustadz ter hadap 

pembelajaran ? 

5. Bagaimana akhlak atau etika yang ditunjukan santri terhadap ustadz? 

6. Bagaimana akhlak atau etika yang ditunjukan ustadz terhadap santri? 
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