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ABSTRAK 

 

Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin 

mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya, yang belum diketahuinya. 

Berawal dari rasa ingin tahu itulah, maka timbul ilmu pengetahuan.  

Manusia membutuhkan pendidikan disebabkan manusia sangat labil 

dan dinamis. Labil karena manusia sejak pertama dilahirkan belum 

memiliki kemampuan untuk dapat mempertahankan dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya, sehingga dengan pendidikan manusia dapat 

dengan serta-merta menguasai berbagai kompetensi yang dapat 

dimanfaatkan untuk kehidupannya. Manusia bersifat dinamis karena 

manusiaselalu termotivasi untuk senantiasa melakukan perubahan 

dalam kehidupannya. Salah satu fungsi pendidikan adalah untuk 

mengembangkan potensi manusia agar menjadi lebih baik. Manusia 

selalu memerlukan pendidikan agar mampu mempertahankan hidup 

atau mencapai kehidupan yang lebih baik. Atas dasar itulah, 

pendidikan sangar penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan 

akhlak adalah jiwa dari pendidikan islam, dan islam telah 

menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa 

pendidikan islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah 

tujuan sebenarnya dari pendidikan. Adapun tujuan di lakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep etika guru dan peserta 

didik menurut Hadratusyaikh K.H. M. Hasyim Asy’ari dalam 

terjemahan kitab Adabul „alim wal Muta‟alim dan relevansinya 

terhadap pendidikan akhlak kontemporer.  

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan 

(library research), karena pengumpulan datanya berdasarkan pada 

teks-teks pustaka. Penelitian kepustakaan (library research) adalah 

sebuah penelitian yang diarahkan atau difokuskan untuk membahas 

dan menelaah bahan-bahan pustaka, baik yang berupa buku, jurnal 

serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan 

penelitian. Sumber data dalam penelitian ini memakai sumber data 

primer (pokok) dan sekunder (penunjang atau pendukung). Sifat 

penelitian berupa deskriptif kualitatif dimana metode yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek seusai apa adanya, data 

yang diperoleh kemudian di analasis dengan teknik analisis isi 

(content analysis).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Hadratusyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari mengkonsepkan etika guru 

dan murid dalam kitabnya dapat dikelompokkan yaitu, etika pribadi 

murid, etika murid kepada guru, etika murid dalam belajar, etika 
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pribadi seorang guru, etika guru dalam mengajar, etika guru kepada 

murid-muridnya. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan etika 

guru dan murid harus diterapkan dengan baik dan benar. Jika murid 

dan guru tidak mempelajari etika maka ilmu yang didapatkan tidak 

akan menjadi amalan dan berkah untuk hidupnya.  

 

kata kunci : konsep etika guru dan peserta didik, hadratusyaikh 

KH. M. Hasyim Asy’ari 
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MOTTO 

 

“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit 

berpikir” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Didalam sebuah karya tulis sering terjadinya kesalahfahaman 

antara pembaca karya tulis dengan uraian materi yang terdapat dalam 

skripsi ini, untuk itu maka disini penulis akan memberikan penegasan 

judul yang telah di ambil sebagai penelitian yaitu “KonsepEtika Guru 

dan Peserta Didik menurut Hadratusyaikh KH. M.. Hasyim Asy‟ari 

dalam Terjemahan Kitab Adabul A‟lim Wal Muta‟allimdan 

Relevansinya dengan Pendidikan Akhlak Kontemporer”. 

1. Konsep 

Konsep adalah ide atau pengertian yang di abstrakkan dari 

peristiwa konkret. Atau konsep juga berati rancangan surat, ide 

atau pengertian.
1
 

2. Etika 

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” yang artinya 

adat kebiasaan. Etika adalah istilah lain dari akhlak dan moral, 

serta ilmu tentang tingkah laku manusia dan prinsip-prinsip yang 

disistematisasi dari hasil pola pikir manusia.
2
 

3. Guru  

 Guru merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran , melakukan pembinaan dan pelatihan serta 

melakukan peneleitian dan pengabdian masyarakat, terutama 

pendidikan di perguruan tinggi. Guru merupakan ujung tombak 

pendidikan sebab secara langsung guru berupaya mempengaruhi, 

membina dan mengembangkan peserta didik. Sebagai ujung 

                                                           
1Abdul Chaer, Kamus Popular Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta), 2016, hal 73.  
2 Beni Ahmad Saebani, dan K.H. Abdul hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2016) hal 27 
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tombak, guru dianut untuk memiliki kemampuan dasar yang 

diperlukan sebagai pembimbing, pendidik, dan pengajar.
3
 

4. Peserta Didik 

 Peserta didik adalah individu atau kelompok orang, tampa 

memandang usia, yang menjadi target kegiatan pendidikan oleh 

pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan.
4
 

5. Hadratusyaikh KH. M. Hasyim Asy’ari 

Adabul alim wal muta‟allim  adalah kitab yang ditulis oleh 

KH.HasyimAsy‟ari.Artikitabinimempunyaipengertiansopansantu

natauakhlakantarapendidikdanyangdi 

didikyangsampaisekarangmasihdipelajari diberbagai lembaga 

pendidikan, khususnya pesantren. Sebagaimanajudulnya, kitab 

ini membahas penjelasan berbagai akhlak yang 

berhubungandengangurudanmurid.Kitabiniterdiriatasdelapan(8) 

babpembahasan,dimulaidaripengenalanterhadappengarang(ta‟rif

al-muallif),kemudiandilanjutkan dengan bab satu, dua, tiga 

sampai delapan. Pada bagian akhirditulis surat altaqariz (surat 

pujian dari para ulama‟ terhadap kemunculankitab ini) dan 

fahrasat (daftar isi). Hasyim Asy‟ri adalah Hasyim Asy‟ari 

binAbdul Wahid bin Abdul Halim yang bergelar Pangeran 

Benawa (w. 1587 

M)binAbdurrahman(w.1582M)yangbergelarJakaTingkirSultanHa

diWijayabinAbdullah(w.1583M)binAbdulAzizbinAbdulFatahbin 

Maulana Ishaq (w. 1463 M) bapak dari Raden Ainul Yaqin yang 

terkenaldengan Sunan Giri Tebuireng (w. 1506 M), Jombang. 

Beliau dilahirkan 

diDesaGedang,sebelahutarakotaJombangpadahariselasatanggal24 

Dzulqa‟idah 1287 H/14 Februari 1871 M. Beliau meninggal pada 

tanggal 7Ramadhan 1366 H/25 Juli 1947 M pada usia 76 tahun di 

                                                           
3Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: PT 

Refika Aditama,2015)hal 2-3 
4Mangun Budiyanto, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013) 

hal 91-92 
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kediaman beliauTebuireng,Jombang.Dan beliau di makamkan di 

pondok pesantren yangdibangunnya.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Semakin berkembang zaman semakin meningkat pula 

permasalahan etika yang disebabkan oleh para remaja yang 

emnyandang gelar sebagai peserta didik. Ada begitu banyak 

kenakalan dan tindakan kriminal remaja yang terjadi. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya terjadi tawuran anatar pelajar, 

penggunaan narkoba, pergaulan bebas bahkan pencurian dan 

pembunuhan. Perkembangan IPTEK memang memberikan sisi positif 

ternyata juga menyisakan berbagai sisi negatif.  

 Krisis etika di negeri ini juga tampak pada kalangan siswa. 

Banyak tindakan negatif yang mengarah pada kebiasaan seperti : 

membolos sekolah, ketidakdisiplinan, ketidakjujuran, kemalasan, 

tidak ada jiwa menolong terhadap sesama, tidak hormat pada orang 

tua dan guru, membuli sesame, ditambah lagi dengan rendahnya 

prestasi, daya kreatif dan inovatif. 

Di Indonesia sudah banyak kasus terkait dengan minimnya 

etika,penulis menemukan beberapa kasus yang sudah sering terjadi 

table berikut : 

Tabel  1.1. contoh kasus 

No Kasus Tempat Info 

1 Video 

Siswa 

memukul 

guru 

SMP PGRI 

Wringinanom 

Gresik 

Detik News 

minggu, 19 

Februari 2019 

2 Ditegur saat 

main HP 

dikelas, 

murid pukul 

Madrasah 

Darusallam, 

Kec, 

Pontianak 

CNN Indonesia 

Kamis, 8 maret 

2018 

                                                           
5MuhammadIshomHadziq,.Tt.Adabal-Alimwaal-

Muta‟allim.(Jombang:maktabahAt-Turats Al-Islamy.), hal 3 



 4 

guru 

dengan 

kursi 

Timur 

Potianak, 

Kalimantan  

Barat 

3 Video guru 

di bully 

murid-

muridnya 

SMK NU 03 

Kaliwungu Kendal 

Detik News 

minggu 11 

November 2018 

4 Siswa 

aniaya guru 

hingga 

tewas 

SMA Negeri 1 

Torjun, Sampang 

Detik News 

jum‟at 9 

Februari 2018 

5 Viral di 

medsos, 

guru aniaya 

murid 

dalam kelas 

SMK 

Muhamadiyah 1 

(mutu) Jalan 

Bonjol, Kota 

pasuruan 

SindoNews.com 

selasa, 22 

Oktober 2019 

 

Dari beberapa perilaku diatas merupakan contoh perilaku para 

pelajar yang tidak didasari oleh etika yang baik, tidak didasari moral 

yang baik, melainkan mereka melakukan tindakan sesuka mereka 

dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka melakukan itu semua 

tanpa memperhatikan apakah itu benar menurut agama, syari‟at 

ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Contoh penyimpangan 

perilaku peserta didik diatas salah satunya bisa disebabkan oleh 

pengaruh budaya serta etika yang ia peroleh di lingkungan sekolah 

ataupun lingkungan sekitar lainnya.  

Fenomena etika peserta didik pada zaman sekarang seperti 

kasus penghinaan maupun penganiayayaan terhadap pendidik, hal 

tersebut disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan yang dimiliki oleh 

peserta didik dalam mengetahui etika-etika yang harus ia miliki dalam 

proses menuntut ilmu. Dengan demikian sudah seharusnya sebagai 

seorang peserta didik untuk memahami tentang etika baik diperoleh 

dari pendidiknya maupun dengan cara membaca buku-buku, salah 

satunya adalah Kitab Adabul „alim Wal Muta‟allim. 



 5 

Berkenaan dengan itu, maka penulis ingin memberitahu bahwa 

begitu pentingnya pendidikan etika untuk masyarakat baik guru, 

murid dan orang tua. Semakin baik pendidikan etika disuatu 

lingkungan maka akan semakin baik pula keadaan disekitar 

lingkungan masyarakat tersebut, sebaliknya jika pendidikan etika 

disuatu lingkungan buruk maka akan buruk juga keadaan disekitar 

lingkungan masyarakat tersebut. Tidak berlebihan bila dikatakan 

bahwa pendidikan etika dalam aspek yang tidak dapat dipisahkan dari 

pendidikan Islam. Hal ini disebabkan bahwa sesuatu yang disebut baik 

tolak ukurnya adalah baik dalam dalam pandangan agama dan 

masyarakat, demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk 

tolak ukurnya adalah buruk dalam pandangan agama dan masyarakat. 

penulis memilih mengangkat pemikiran Hadratusyaikh KH. M. 

Hasyim Asy‟ari dikarenakan beliau memiliki banyak keunggulan 

dibanding ulama lainnya, diantaranya : 

1. KH. Hasyim Asy‟ari adalah tokoh pahlawan nasional yang tentu 

saja kredibilitas dan loyalitasnya tidak diragukan lagi dalam 

membangun bangsa ini. 

2. sebagai tokoh dan negarawan yang hidup di Indonesia dengan 

latar belakang budaya dan local wisdom yang dimiliki dan juga 

pemikirannya dalam bidang Pendidikan Akhlak, sangat relevan  

untuk diaplikasikan oleh anak didik dalam lembaga pendidikan 

di Indonesia. 

3. konsep pendidikan akhlak KH. Hasyim Asy‟ari tidak hanya 

fokus dalam satuan pendidikan semata, melainkan meliputi 

seluruh aspek dalam ranah pendidikan manusia, yaitu meliputi 

pendidikan akhlak untuk individu dalam keluarga, masyarakat 

dan bangsa, yang dengannya akan dapat kejayaan masa depan 

generasi penerus bangsa. 

4. bahwa karya KH. Hasyim Asy‟ari yang berupa kitab Adabul 

A‟lim Wal Muta‟allim, benar-benar telah memberikan 

sumbangsih besar terhadap lembaga-lembaga pendidikan, baik 

sekolah formal maupun non formal seperti pesantren dan 

madrasah diniyah. Hal itu, disebabkan karena di dalam kitab 

tersebut tidak hanya mengajarkan teori, akan tetapi juga dituntut 
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untuk mempraktekannya.kitab ini sangat penting diajarkan 

secara luas untuk para pelajar saat ini, karena “kunci pembuka” 

dari masalah-masalah yang dihadapi umat Islam hari ini 

jawabannya adalah tentang masalah adab (akhlak). Dan itu 

semua dijelaskan dalam kitab Adabul „Alim wal Muta‟allim. 

Kitab ini telah disiapkan oleh KH. Hasyim untuk para pelajar 

pemula. Hal itu dikarenakan kajiannya ringkas, bahasanya lugas 

dan isinyacukup padat. Dalam kitab ini, dijelaskan tiga macam 

adab seorang pelajar dan tiga macam adab seorang guru 

pendidik. Yaitu, adab kepada dirinya sendiri, adab kepada 

ilmunya, dan adab kepada guru atau muridnya. Untuk 

memperbaiki adab, seseorang harus memperbaiki ilmu. 

Menempatkan ilmu sebagai sesuatu yang mulia dan 

memperbaiki niat, juga bagian dari adab. Dalam hal ini, KH. 

Hasyim Asy‟ari menjelaskan, orang berilmu adalah orang yang 

senantiasa niat belajarnya karena mencari ridha Allah, bersih 

hatinya dan bersikap wara‟ (berhati-hati). Tanpa ketiga hal itu 

maka seorang pelajar akan sangat sulit untuk mendapatkan ilmu 

yang bermanfaat dalam kehidupannya. 

Untuk itu, maka penulis mencoba untuk menyusun sebuah 

skripsi yang berjudul “KONSEP PENDIDIKAN ETIKA GURU DAN 

MURIDMENURUT HADRATUSSYAIKH KH. M. HASYIM 

ASY‟ARIDALAM KITAB TERJEMAHANADABUL „ALIM WAL 

MUTA‟ALLIM DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN 

AKHLAKKONTEMPORER” Penulis akan mencoba mengulas tentang 

pendidikan akhlak dalam buku pendidikan akhlak untuk pengajar dan 

pelajar, semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat terutama 

bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.  

 

C. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah, karena 

adanya keterbatasan, baik berupa tenaga, dana, waktu dan supaya 

lebih terfokus lagi. Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh penelitian, maka penelitian ini difokuskan sebagai 

berikut : 
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1. Konsep Pendidikan Etika guru dan murid Menurut 

Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy‟ari dalam terjemahan Kitab 

Adabul A‟lim Wal Muta‟allim. 

2. Relevansi konsep Pendidikan etika guru dan murid Menurut 

Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy‟ari dalam  terjemahan Kitab 

Adabul A‟lim Wal Muta‟allimdengan pendidikan Akhlak 

kontemporer. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan fokus penelitian diatas maka penulis 

merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Konsep Pendidikan etika guru dan murid Menurut 

Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy‟ari dalam terjemahan Kitab 

Adabul A‟lim Wal Muta‟allim? 

2. Bagaimana Relevansi Konsep Pendidikan etika guru dan murid 

Menurut Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy‟ari dalam  

terjemahan Kitab Adabul A‟lim Wal Muta‟allim dengan 

pendidikan Akhlak kontemporer ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Konsep Pendidikan etika guru dan murid Menurut Hadratussyaikh 

KH.M. Hasyim Asy‟ari dalam terjemahan Kitab Adabul A‟lim 

Wal Muta‟allim. 

2. Relevansi konsep Pendidikanetika guru dan muridMenurut 

Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy‟ari dalam  terjemahan Kitab 

Adabul A‟lim Wal Muta‟allim dengan pendidikan Akhlak 

kontemporer. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menunjukan pentingnya penelitian 

dilakukan, baik untuk pengembangan ilmu dan referensi penelitian 
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lebih lanjut dengan kata lain manfaat penelitian berisi uraian yang 

menunjukkan bahwa masalah yang dipilih memang layak diteliti. 

1. Secara teoritis, sebagai berikut : 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan Pendidikan etika guru dan murid, untuk 

kemajuan pendidikan yang lebih baik.  

b. Mendapatkan data atau fakta yang shahih mengenai pokok 

konsep pendidikan etika guru dan murid menurut KH. 

Hasyim Asy‟ari dalam kitab Adabul alim wal muta‟allim, 

serta relevansinya dengan pendidikan akhlak kontemporer, 

sehingga dapat menjawab permasalahan secara komprehensif 

terutama yang terkait dengan etika guru dan murid pada 

pendidikan akhlak saat ini. 

2. Secara praktis yaitu sebagai berikut : 

a. Menjadi tambahan khazanah keilmuan. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi positif di 

dalam ilmu pendidikan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka pemikiran 

akan pentingnya pendidikan etika guru dan murid.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sejauh informasi yang peneliti ketahui ada beberapa karya 

ilmiah dan penelitian yang sudah ditulis berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tesis Muh Khoiruddin yang berjudul “Pendidikan Karakter 

Menurut KH. Hasyim Asy‟ari (Studi Kepustakaan dalam kitab 

Adabul A‟lim Wal Muta‟allim)”, yang menyimpulkan bahwa: (1) 

karakter pendidik dan peserta didik menurut KH. Hasyim 

Asy‟ari dalam kitab Adabul A‟lim Wal Muta‟allimdapat 

diklarifikasikan menjadi tiga bagian, antara lain: 

a. Sikap mental atau karakter yang harus dimiliki pendidik dan 

peserta didik. 
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b. Upaya yang dilakukan agar menjadi pendidik dan peserta 

didik yang berkarakter, 

c. Strategi mengajaryang dilakukan pendidik dan strategi belajar 

peserta didik.
6
 

2. tesis Lutfi Azhari yang berjudul Implementasi Pemikiran 

Pendidikan Islam menurut Hasyim Asy‟ari (Study multi situs di 

MTs Aswaja Tunggangri dan MTs Wahid Hasyim Wonodadi 

Blitar), yang telah menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Signifikasi pendidikan, yang ada di lingkungan MTs Aswaja 

Tunggangri dan MTs Wahid Hasyim Wonodadi Blitar 

belum secara maksimal mengimplementasikan signifikasi 

pendidikan menurut KH. Hasyim Asy‟ari dengan baik. 

b. Hasyim Asy`ari menjelaskan bahwa etika seorang murid ada 

tiga pokok utama. 

c. Etika Seorang guru. Hasil implementasi pemikiran KH 

Hasyim Asy`ari tentang etika Guru, peneliti menyimpulkan 

kurang mengimplementasikan pemikran KH. Hasyim 

Asy`ari khususnya pada poin etika guru terhadap ilmu
7
 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto yang telah ditulis 

dalam jurnal INSANIA yang berjudul Konsep Etika KH. Hasyim 

Asy‟ari dalam Budaya Mendidik. Dalam tulisannya 

menyimpulkan bahwa etika-etika praktis dalam budaya 

mendidik, baik terkait dengan guru atau murid yang terdapat 

dalam karya KH.HasyimAsy‟ari yang berjudul Adabul A‟lim Wal 

Muta‟allim dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. konsep etika secara umum yang berisi nilai-nilai dasar dan 

moral yang harus dibangun. 

b. konsep etika dalam pendidikan yang berisi tentang nilai-nilai 

                                                           
6 Muh Khoiruddin, Pendidikan Karakter Menurut KH. Hasyim Asy‟ari, (Tesis 

UniversitasMuhammadiyahPonorogo, 2016). 
7LutfiAzhariImplementasiPemikiranPendidikanIslamMenurutHasyimAsy‟ari,(

TesisIAIN TulungAgung2015). 
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dasar dan adab sebagai perwujudan etika.
8
 

 

H. Metode Penelitian  

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan 

(library research), karena pengumpulan datanya berdasarkan pada 

teks-teks pustaka. Penelitian kepustakaan (library research) adalah 

sebuah penelitian yang diarahkan atau difokuskan untuk membahas 

dan menelaah bahan-bahan pustaka, baik yang berupa buku, jurnal 

serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan pembahasan 

penelitian.
9
 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Filosofis.
10

Yaitu pendekatan yang berusaha menerangkan 

dan memikirkan serta menganalisa secara hati-hati terhadap konsep 

pendidikan karakter menurut K.H Hasyim Asy‟ari studi kitab Adabul 

„Alim Wal Muta‟alim. Cara kerja yang penulis lakukan, yaitudengan 

memahami secara baik maksud dari isi teks yang ada dalam kitab 

Adabul „Alim Wal Muta‟alim, kemudian mengambil kesimpulan dari 

isi teks hasil pemikiran K.H Hasyim Asy‟ari dalam kitab Adabul 

„Alim Wal Muta‟alim tersebut. Pertama, sumber data primer, adalah 

data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya serta dijadikan sumber acuan utama 

dalam penelitian.
11

 Adapun sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah kitab Adabul „Alim Wal Muta‟alim. Kedua, sumber data 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data, misalnya melalui dokumen atau orang 

lain.
12

 Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa karya yang 

berfungsi sebagai penunjang sumber primer seperti jurnal, artikel, 

buku, kitab, surat kabar dan literatur lain yang relevan. 

                                                           
8Supriyanto,KonsepEtikaKH.HasyimAsy‟aridalamBudayaMendidik,(JurnalPe

mikiranAlternatifKependidikan, STAIN Salatiga, 2009) 
9Usman Abu Bakar, Fungsi Ganda Lemabaga Pendidikan Islam (Yogyakarta: 

Safiria Insania Press, 2005), hal  97 
10Moh ,Agus Nuryanto dkk, Panduan Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal 48 
11Marzuqi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hamidita, 1997),  hal 55  
12Sugiyono, MetodePenelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R &D (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 308-309 
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Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka proses 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, 

yaitumetode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai 

hal-hal atau variable berupa catatan, transkip, buku, kitab, majalah dan 

literatur yang relevan terhadap pembahasan.
13

 Penulis mencoba 

mencari data-data yang sekiranya ada hubungannya dengan penelitian 

ini melalui jurnal pendidikan karakter, jurnal pendidikan Islam, 

artikel, internet, kitab dan lain sebagainya. 

Analisis data penting dilakukan dalam sebuah penelitian, 

agar diperoleh data yang lebih rinci dan sesuai dengan judul 

penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitik.
14

 Yaitu pemusatan dari pada pemecahan masalah-

masalah yang ada, kemudian data yang sudah terkumpul disusun 

kemudian dianalisis.
15

 Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis isi (content analysis), adalah teknik yang 

dipakai untuk menarik kesimpulan melalui sebuah usaha menemukan 

karakteristik pesan, yang penggarapnya dilakukan secara objektif dan 

sistematis. Selain itu content analysis juga digunakan untuk 

membandingkan isi buku dengan buku lain yang masih mempunyai 

bidang kajian yang sama, baik berdasarkan pada perbedaan waktu, 

maupun mengenai kemampuan buku.
16

 

a. Sumber Data 

Sumber dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer 

dan data sekunder. 

1) Sumber data primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

kitab Adabul A‟lim Wal Muta‟allimkaryaHasyimAsy‟ari. 

 

                                                           
13Suharsimi Arikontu, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal  231 
14Moh ,Agus Nuryanto dkk, Panduan Penulisan Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal 48 
15Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsiti, 2001), 

hal 40 
16Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2001), hal 172-173 
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2) Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

kitab Ta‟limul Muta‟allim karya As- Syaikh az- Zarnuji 

Selain dari buku-buku dan jurnal diatas, penulis 

juga menggunakan buku atau data-data lain yang relevan 

dan sesuai dengan permasalan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Etika 

1. Pengertian Etika  

  Etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” yang 

artinya adat kebiasaan. Etika adalah istilah lain dari akhlak dan 

moral, serta ilmu tentang tingkah laku manusia dan prinsip-

prinsip yang disistematisasi dari hasil pola pikir manusia.
17

Etika 

juga merupakan kebiasaan moral dan sifat perwatakan yang 

berisi nilai-nilai yang berbentuk dalam tingkah laku dan adat 

istiadat.Secara terminologis, menurut Jan hendrik Rapar etika 

merupakan pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar 

tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus 

menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.
18

 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah 

ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak 

dan moralitas (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang 

berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai salah dan benar, yang 

ada digolongan atau masyarakat.
19

 

  Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang 

mendefinisikan apa yang baik dan buruk, menjelaskan apa yang 

harus dilakukan orang, menyatakan apa yang harusdilakukan 

orang dalam tindakanmereka dan menunjukan cara untuk 

melakukan apa yang harus dilakukan. Menurut Ki Hajar 

Dewantara etika yaitu tentang ilmu yang di dalamnya dibahas 

tentang baik dan buruk dalam kehidupan manusia, yakni tentang 

                                                           
17 Beni Ahmad Saebani, dan K.H. Abdul Hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2010) hal 27 
18Abd. Haris, Pengantar Pendidikan Etika, (Sidoarjo: Al-Afkar Press, 2007), 

hal 5 
19Suharso dan Ana  Retnomingsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Lux,(Semarang: Widya karya, 2011), hal 13 
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gerak-gerik pikiran dan rasa yang dituntut dan ditanggapi sesuai 

dengan apa yang diminta oleh pertimbangan dan perasaan.
20

 

  Etika dalam Islam merujuk kepada dua rujuka: al-

Qur‟an dan Hadits. Kedua rujukan ini penting bagi semua 

sumber yang memandu pelaksanaan ibadah, tinfakan, atau 

kegiatan umat Islam yang benar-benar mempraktikan ajaran 

Islam. 

2. Tujuan Etika  

 Etika bersifat humanistik dan antroposentris, berdasarkan 

pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan 

kata lain etika adalah aturan atau pola perilaku yang diciptakan 

oleh pikiran manusia.
21

 

 Maka dapat disimpulkan bahawa, etika merupakan standar 

bagi individu ataukelompok tentang perilaku manusiadikatakan 

baik atau buruk. Sejauh etika dimaksudkan untuk membentuk 

manusia untuk berperilaku baik dan moral berperilaku 

baiksesuai dengan norma-norma masyarakat yang berlaku dan 

sesuai dengan ajaran agama. 

 

B. Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

  Peserta didik adalah individu atau kelompok orang, 

tanpa memandang usia, yang menjadi target kegiatan pendidikan 

oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan.
22

 Dalam pandangan 

islam peserta didik adalah orang-orang yang 

membutuhkanpengetahuan karena sifat mereka tidak didasarkan  

pada pengetahuan. Peserta didik adalah orang-orang yang tidak 

memeiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian karena 

saat lahir mereka tidak memiliki pengetahuan, keterampian, dan 

kepribadian yang diperlukan. Seorang anak sebagai sumber daya 

                                                           
20Nur Hidayat, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), hal 9 
21Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia“, (Depok: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017)hal 92 
22Mangun Budiyanto, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ombak Dua, 

2013) hal 91-92 
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manusia lahir tidak membawa pengetahuan dan keterampilan, 

tetapi nereka benar-benar membawa alam (potensi), modal dan 

kebijakan publik yang siap untuk dikembangkan melalui proses 

pendidikan.
23

 Peserta didik harus menyadari bahwa ia 

berkewajiban untuk memiliki pengetahuan, demi pengabdian 

sepenuhnya kepada tuhan, dan untuk menyadari bahwa orang 

percaya tidak boleh menjadi orang yang bodoh, tidak 

berpendidikan.  

2. Tugas dan Kewajiban Peserta Didik 

  Peserta didik harus dapat mengunakan perilaku yang 

baik, menghindari perilaku yang bersifat kemunduran atau 

kemerosotan. Harus bisa menyulam kekurangan dan 

mempertahankan semua kebajikan. Termotivasi dalam mengejar 

pengetahuan adalah untuk mengetahui tanpa sepengetahuan 

mereka. Oleh karena itu, siswa menyadari bahwa ia berkewajiban 

untuk memiliki pengetahuan, untuk pengabdian penuh kepada 

tuhan dan untuk menyadari bahwa orang percaya tidak boleh 

bodoh, tidak berpendidikan.
24

  

  Tanggung jawab peserta didik terhadap guru adalah 

hormat. Rasa hormat dan hormat kepada guru tidak harus 

didasarkan pada ketakutan mereka, tetapi lebih pada 

mengandalkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang mereka 

dapatkan dapat benar-benar menembus pikiran dan hati kita. Jadi 

pengetahuan yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi banyak dan 

luas umat manusia.
25

 

  Selain kewajiban yang harus ditanggung peserta didik 

dalam pendidikan tatpi juga menyeimbangkan tugas  yang 

membuat peserta didik termotivasi dalam belajar. Tugas yang ada 

disekolah meliputi : 

 

                                                           
23Ahmad Syar‟i, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 

hal 43 
24Mudjab Mahali, Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali, (Yogyakarta: FBFE, 

1984) hal 281 
25Ibnu Burdah, Pendidikan Karakter Islami Untuk siswa SMP/ MTs, ( Jakarta: 

Erlangga, 2013) hal 53-54 
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a. Belajar 

b. Patuhi peraturan 

c. Ketaatan dan rasa hormat kepada guru 

d. Disiplin 

e. Menjaga kebaikan sekolah
26

 

3. Etika Peserta didik 

  Etika peserta didik adalah norma yang harus dikejar 

peserta didik  dalam mengejar pengetahuan. Etika membantu 

orang merumuskan atau menentukan sikap yang benar dalam 

kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab, dalam kaitannya 

dengan diri mereka sendiri dan orang lain. Diperlukan etika bagi 

manusia untuk memilih tindakan. Prinsip yang sama berlaku 

untuk manusia yang berperan dalam pendidikan atau sains.
27

 

Menurut imam Al-Ghazali etika peserta didik yang 

utama adalah Melakukan perenungan dan meminta petunjuk 

kepada Allah swt dalam memilih guru Dapat diketahui bahwa, 

menurut kh. hasyim asy‟ari seorang peserta didik harus 

mempertimbangkan betul dalam hal memilih guru. Hendaknya, 

pilihlah guru yang baik budi pekertinya. Sedana denga imam 

Al-Ghazali, Ahmad Dahlan berpendapat bahwa seorang murid 

harus memuliakan gurunya karna itu adalah etika yang paling 

utama seorang murid kepada guru. Muhammad Athiyah Al-

Abrasyi berpendapat seorang peserta didik harus sopan kepada 

guru. Hendaknya meminta izin ketika ingin menemui guru,  

ataupun ketika hendak masuk ke ruangannya dengan mengetuk 

pintu tidak lebih dari tiga kali dan dengan ketukan yang wajar. 

Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu sang guru. Hendaknya 

juga murid datang awal waktu ketika berjanjian atau hendak 

belajar bersama guru. Dan jika guru terlambat datang dalam 

mengisi pelajaran atau pertemuan, hendaknya peserta didik 

                                                           
26Ferlani Ahmad Ridwan, Tugas Peserta Didik  di Sekolah: Jurnal 

Pendidikan,jilid 1 no 1(Yogyakarta: UNY Press, 2012)  
27 Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan  Islam Kontemporer, 

(Bandung: Refika Buku, 2015) hal 32 
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menunggunya, tidak langsung kembali pulang sebelum 

mendapat kabar dari sang guru.
28

 

  Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa etika 

peserta didik adalah perilaku atau tindakan seseorang yang 

mencari pengetahuan yang sesuai dengan norma-norma 

disekitar lingkungan sekolah mereka, selain itu etika peserta 

didik adalah sikap, tindakan, karakter, sikap yang harus dimiliki 

oleh peserta didik. Seperti yang disebutkan oleh Mudjab Muhali 

bahwa etika peserta didik meliputi yang berikut : 

a. Jika anda menghadiri guru atau orang yang 

berkunjung harus menghormati dan menyapa terlebih 

dahulu 

b. Jika berbicara terlalu banyak saat berada didepan 

seorang guru, apalagi percakapan yang tidak berati 

c. Jangan berbicara dengan gurumu, kecuali dia 

melakukannya 

d. Jangan memberi isyarat kepada guru, yang dapat 

menyebabkan kesalahan dalam pendapatn 

e. Sambil duduk didepan guru harus tenang, tidak 

menolak-berubah kesana kemari, untuk duduk rendah 

hati sebagai saat shalat 

f. Jangan terlalu banyak bertanya ketika guru melihat 

kebawah atau tampak bosan 

g. Ketika guru berdiri untuk pergi, mereka juga harus 

berdiri untuk menghormati 

h. Ketika seorang guru akan pergi, jangan pernah 

berhenti hanya bertanya 

i. Jangan pernah berprasangka terhadap seorang guru 

atas tindakannya yang tampaknya berbahaya di mata 

                                                           
28 Ahmad ramadani, skripsi: Etika Guru Menurut Pemikiran Ahmad Dahlan 

Dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2018), h 41 
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peserta didik. Karena guru lebih sadar akan rahasia 

yang terkandung dalam tindakan mereka. 
29

 

Peserta didik harus memiliki perilaku yang baik terhadap 

guru sehingga pengetahuannya bermanfaat bagi dirinya sendiri 

dan orang lain. Ada sejumlah perilaku yang harus dikejar oleh 

mereka yang mencari ilmu yakni menghormati guru. 

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

etika peserta didik adalah kebiasaan, perilaku, dan perbuatan 

baik yang harus dimiliki siswa dalam fisik, sosial dan agama 

untuk meningkatkan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. 

 

C. Guru 

1. Pengertian Guru 

  Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengawasi.
30

Dalam bahasa Arab, kosa kata guru 

dikenal dengan al-mua‟lim  atau al-ustadz yang bertugas 

memberikan ilmu dalam majlis ta‟lim(tempat memperoleh 

ilmu.
31

 

  Ramayulis berpendapat bahwa, guru adalah orang 

yang memikul tanggung jawab untuk membimbing peserta didik 

menjadi manusia yang manusiawi. Selanjutnya Samsul Nizar 

berpendapat bahwa pendidik dalamperspektif islam adalah orang 

yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani 

dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan 

sehingga iamampu menunaikantugas-tugas kemanusiaannya baik 

sebagai khalifah fi al ardh maupun sebagai Abd‟ allah yang 

sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Oleh karena itu, 

pendidik bukan hanya sebatas orang yang bertugas disekolah, 

                                                           
29Mudjab Mahali, pembinaan moral di mata Al-Ghazali, (Yogyakarta: FBFE, 

1984)hal 287-288 
30Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2013) hal 17 
31Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), hal 

9 
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tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak 

dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal.
32

 

Dalam dunia pendidikan Islam guru disebut dengan istilah-istilah 

sebaai berikut : 

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

kata ini meiliki banyakarti, akan tetapi pengertian dasarnya 

menunjukan makna tumbuh, berkembang, memelihara, 

merawat, mengatur, dan menjaga kelestariannya atau 

eksistensinya. Sedangkan menurut istilah tarbiyah 

merupakan tindakan mengasuh, mendidik dan memelihara. 

Katatarbiyah pada arti yang luas menjadi 

pengembangan,peningkatan, ketinggian, kelebihan dan 

perbaikan. Kata yang mengandung pengertian tarbiyah 

adalah kata rabb yang memiliki arti memperbaiki, 

mengurus, mengatur dan juga mendidik.
33

 

b. Ta‟lim, secara etimologi, ta‟lim merupakan bentuk masdar 

dari kata „allama yu‟allimu – ta‟liman yang berati 

pengajaran. Dalam Al-Qur‟an, kata ta‟lim muncul dalam 

berbagai surat. Sedangkan menurut istilah kata ta‟lim 

adalah merujuk kepada pengajaran yang bersifat pemberian 

atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan 

ketrampilan.selanjutnya Thalib mengatakan bahwa Ta‟lim 

memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang 

yang belum tahu, sedangkan Mu‟allim atau pengajar yang 

berarti orang yang melakukan pengajaran. Ta‟lim secara 

umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan 

kognitif semata-mata. Hal ini memberikan pemahaman 

bahwa ta‟lim hanya mengedepankan proses pengalihan 

ilmu pengetahuan dari pengajar dan yang diajar.
34

 

c. Ta‟dib secara bahasa, merupakan bentuk masdar dari kata 

addaba-yuaddibu-ta‟diban. Yang berarti mengajarkan 

                                                           
32Ramayulis, Profesi danEtika Keguruan (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hal 1 
33Aris Utomo, http://arisutomotulungagung.blogspot.com/2017/03/tarbiyah-

talim-dantadib.html?m=1. Diakses pada 5 oktober 2021 

 

 

http://arisutomotulungagung.blogspot.com/2017/03/tarbiyah-talim-dantadib.html?m=1
http://arisutomotulungagung.blogspot.com/2017/03/tarbiyah-talim-dantadib.html?m=1
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sopan santun. Sedangkan menurut istilah ta‟dib dapat 

diartikan sebagai proses mendidik yang memfokuskan 

kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi 

pekerti pelajar. 

Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa guru ialah orang-

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak 

didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi 

anak didik, baik potensi kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Sementaraitu, Hadari Nawawi mengatakan bahwa pengertian 

guru dapat dilihat dari dua sisi yaitu : 

a. Secara sempit, guru ialah orang yang berkewajiban 

mewujudkan program kelas, yakni orang yangkerjanya 

mengajar dan memberikan pelajaran dikelas. 

b. Secara luas, guru adalah orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab 

dalam membantu peserta didik dalam mencapai 

kedewasaannya masing-masing. 

 

2. Hak dan Kewajiban Guru 

  Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dinyatakan tentang hak-hak pendidik dan 

tenaga kependidikan sebagai berikut : 

a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang 

pantas dan memadai 

b. Penghargaan sesuai dengan tugas  dan prestasi kerja 

c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan 

hak atas kekayaan hasil intelektual 

d. Kesempatan dalam menggunakan sarana, prasarana, 

fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 Dalam pasal 40 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 

2003 dinyatakan lebih lanjut bahwa pendidik dan 
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tenaga kependidikan memiliki kewajiban sebagai 

berikut : 

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis , dan dialogis 

b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan 

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, 

profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya. 
35

 

 

3. Tugas dan Peran Guru atau Pendidik  

  Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anakusia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas 

tambahan yang relevandengan fungsi sekolah dan madrasah.
36

 

  Secara operasional, mendidik merupakan 

serangkaianproses mengajar, memberikan dorongan, memuji, 

menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain 

sebagainya. Batasan ini memberi arti bahwa tugas seorang 

pendidik atau guru bukan hanya sebatas mengajar sebagaimana 

pendapat banyak orang. Guru juga bertugas sebagai motivator 

dalam proses pembelajaran sehingga seluruh potensi peserta 

didik akan dapat teraktualisasikan secara baik dan dinamis.
37

 

Adapun tugas guru dapat dijabarkan dalam beberapa hal sebagai 

berikut : 

a. Sebagai pengajar yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan program pembelajaran, serta melakukan 

evaluasi terhadap proses dan hasil program tersebut. 

                                                           
  35Suparlan, Guru sebagai Profesi,(Yogyakarta: Hikayat 

Publishing,2006) hal 59 
36Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006) hal 

15 
37Mohamad Kholil, Kode Etik Guru Menurut Hadratus Syaikh KH. Hasyim 

Asy‟ari, (Jogjakarta: Deepublish, 2012) hal 20 
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b. Sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada 

tingkat kedewasaan kepribadian yang sempurna seiring 

dengan tujuan pencipta-Nya. 

c. Sebagai pemimpin yang bertugas mengendalikan diri (diri 

sendiri, peserta didik, maupun masyarakat) mengarahkan, 

mengawasi, mengorganisir, mengontrol, dan berpartisipasi 

aktif atas program-program.
38

 

4. Etika guru 

Berikut ini pendapat para ahli tentang etika guru: 

a. Al-Ghazali 

1) Guru mengajar dengan ikhlas, mengikuti tuntunan 

Rasulullah.  

Al-Ghazali mengungkapkan bahwa seorang 

guru dianjurkan mengikuti teladan dan contoh dari 

akhlak Rasulullah, dengan perkataan lain seorang 

guru tidak diperkenankan menuntut imbalan bagi 

aktivitas mengajarnya, selain mengharapkan 

kedekatan diri kepada Allah SWT semata. Pernyataan 

diatas mengandung maksud bahwa seorang guru 

harus mengingat bahwa kewajibannya yang utama 

adalah menndermakan ilmunya.  

2) Guru tidak boleh mengabaikan tugas memberi nasihat 

kepada didiknya.  

Al-Ghazali mengungkapkan bahwa guru tidak 

boleh menyembunyikan nasihat atau ajaran untuk 

diberikan kepada murid-muridnya. Setelah selesai 

menyampaikan ilmu-ilmu lahiriah, ia harus 

mengajarkan ilmu batiniah kepada murid-muridnya. 

Seorang guru harus mengatakan, bahwa tujuan 

pendidikan adalah dekat kepada Allah SWT, bukan 

kekuasaan atau kekayaan. Maksud dari pernyataan 

Al-Ghazali, bahwa seorang guru tidak hanya 

                                                           
38Ibid, hal 20-21 
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menyampaikan materi pelajaran saja tetapi seorang 

guru dianjurkan menambah nasihat-nasihat agar anak 

didik lebih memiliki kedekatan kepada Allah SWT.  

3) Mencegah peserta didik jatuh terjerumus ke akhlak 

tercela.  

Al-Ghazali mengungkapkan bahwa adab 

seorang guru keempat adalah guru mencegah murid-

muridnya dari memiliki watak serta perilaku jahat 

dengan penuh kehati-hatian atau melalui cara yang 

halus. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Ahmad 

Dahlan ketika telah melihat keadaan umat Islam yang 

sudah meninggalkan ajaran Islam. Pernyataan tersebut 

ditulis oleh Abdul M Mulkhan bahwa ketika Ahmad 

Dahlan melihat keadaan sebagian besar pemeluk 

Islam sudah terlalu jauh meninggalkan ajaran Islam 

dan membuat Islam mengalami  

b. Ahmad Dahlan  

1) Menyayangi peserta didik, bahkan memperlakukan 

mereka seperti perlakuan dan kasih sayang guru 

kepada anak sendiri.  

Ahmad Dahlan menganjurkan bahwa dalam 

mendidik dan mengajar diperlukan sifat cinta, cinta 

kepada anak didiknya, karena dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pengajar, seorang guru tidak hanya 

sekedar membuka pelajaran dengan salam, 

menyampaikan materi, kemudian menutup pelajaran 

dengan salam. Ungkapan tersebut dapat diartikan 

bahwa ketika seorang guru dalam menjalankan 

pekerjaannya tidak disertai dengan cinta atau belas 

kasih maka ia akan mengajar hanya untuk 

mendapatkan penghasilan, bukan untuk mendermakan 

ilmunya kepada anak didiknya. Ahmad Dahlan 

mengajarkan bahwa didikan dan pengajaran harus 

dengan belas kasih, kalau tidak maka semuanya akan 
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sia-sia dan tidak menjadikannya nilai ibadah kepada 

Allah SWT.  

2) Tidak memandang remeh ilmu lainnya.  

Ahmad Dahlan mengatakan bahwa ilmu yang 

paling tinggi adalah ilmu Mantiq, manusia harus 

senantiasa mempelajari suatu ilmu karena tidak ada 

manusia yang mengetahui segala sesuatu tanpa belajar 

atau tanpa seorang guru. Ahmad Dahlan 

menganjurkan pada manusia untuk selalu mempelajari 

ilmu tertentu sampai pada belajar ilmu yang paling 

tinggi yaitu ilmu Mantiq.  

Selanjutnya Ahmad Dahlan juga mengatakan: 

“Adalah biasa jika seseorang bisa berbicara dengan 

fasih dan tajam serta tepat karena banyaknya ilmu 

pengetahuan yang dimiliki. Tapi, yang istimewa ialah 

orang bisa menerima pembicaraan orang lain yang 

baik kemudian membicarakan kepada orang lain, dan 

seterusnya demikian...”  

Dari pernyataan diatas, Ahmad Dahlan 

memandang istimewa seseorang yang bisa menerima 

pembicaraan orang lain yang baik kemudian 

menyebarkan kepada orang lain, hal tersebut sama 

dengan betapa istimewanya apabila seorang guru 

mampu mengajak anak didiknya untuk menyukai 

pengetahuan yang lain.  

3) Menyampaikan materi pengajarannya sesuai tingkat 

pemahaman peserta didiknya.  

Ahmad Dahlan memberi pelajaran secara 

bertahap, hal tersebut terlihat dalam pernyataan:  

Pelajaran itu terbagi menjadi dua yaitu belajar ilmu 

dan belajar amal. Semua pelajaran harus dengan cara 

sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. 

Misalnya, seorang anak akan mempelajari huruf a, b, 

c, d, kalau belum faham benar tentang 4 huruf 
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tersebut, tidak perlu ditambah pelajarannya dengan e, 

f, g, h.  

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa 

Ahmad Dahlan sangat memperhatikan kemampuan 

anak didik dalam menerima pelajaran, apabila dirasa 

anak didiknya belum memahami satu materi yang 

diberikannya maka beliau tidak akan menambah 

materi pelajaran kepada anak didiknya.  

4) Guru menyampaikan materi dengan jelas kepada 

peserta didik yang berkemampuan rendah.  

Ahmad Dahlan yang menyampaikan materi 

dengan jelas kepada anak didik yang berkemampuan 

rendah. Hanya dalam mengajar Ahmad Dahlan 

memberikan materi kepada peserta didik secara 

bertahap, sampai anak didiknya paham kemudian 

beliau menambah materi. Hal tersebut telah dibahas 

pada poin sebelumnya yaitu guru menyampaikan 

materi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik.  

c. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi  

Guru adalah spritual father atau bapak-rohani bagi 

seorang murid, ialah yang memberi santapan jiwa dengan 

ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya, maka 

menghormati guru berarti penghormatan terhadap anak-

anak kita, menghargakan guru berarti penghargaan terhadap 

anak-anak kita, dengan guru itulah mereka hidup dan 

berkembang, sekiranya setiap guru itu menunaikan tugasnya 

dengan sebaiknya.Abu Dardaa‟ melukiskan pula mengenai 

guru dan murid itu bahwa keduanya adalah berteman dalam 

kebaikan, dan tanpa keduanya tidak akan ada kebaikan.  

Di abad pertengahan, seorang guru di institute Barat 

telah diperlakukan dengan sangat keras dan kasar, di mana 

ia harus bersumpah di hadapan dekan Fakultas bahwa ia 

akan taat kepada atasan, menjalani peraturan-peraturan yang 

dibuat oleh Universitas dan bersedia dianggap tidak datang 
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serta membayar denda dalam jumlah tertentu bila kuliahnya 

tidak dihadiri sekurang-kurangnya oleh 5 orang mahasiswa, 

selanjutnya mahasiswa diwajibkan pula melaporkan 

mengenai dosennya bila si dosen itu tidak hadir tanpa izin. 

Sedangkan pada abad pertengahan itu dosen institute-

institute Islam mendapat perlakuan yang baik sekali, 

disucikan, dilayani dengan segala kehormatan dan 

penghargaan, di mana ia mempunyai kedudukan mulia dan 

kebebasan mutlak dalam mengajar, dalam memilih subjek 

dan waktu untuk memberikan kuliah serta jumlah jam 

kuliah yang menjadi kewajibannya. 
39

 

 

D. Pendidikan Akhlak  

1. Pengertian Pendidikan Akhlak  

Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai 

dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang 

harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini. 

Sehingga seseorang tumbuh dan berkembang dengan 

berpijak pada landasan iman kepada Allah SWT dan 

terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar, meminta 

pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, maka seseorang 

itu akan memiliki potensi dan respon yang bagus didalam 

menerima setiap keutamaan dan kemuliaan. Disamping 

terbiasa melakukan akhlak mulia.
40

 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja 

untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, 

melalui penanaman nilai-nilai islam, latihan moral, fisik 

serta menghasilkan perubahan ke arah positif, yang nantinya 

dapat diterapkan dalam kehidupan, dengan kebiasaan 

bertingkah laku, berfikir dan berbudi pekerti yang luhur 

                                                           
39 Op.cit, Ahmad Ramadhani 
40Raharjo,dkk., Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik  dan 

kontemporer, (Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1999) hal 63 
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menuju terbentuknya manusia berakhlak mulia, diaman 

dapat menghasilkan perbuatan atau pengalaman dengan 

mudah tanpa harus direnungkan dan disengaja atau tanpa 

adanya pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena 

adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau bahkan 

pengaruh-pengaruh yang indah dan perbuatan itu harus 

stabil dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sering 

sehingga menjadi suatu kebiasaan. 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitabnya 

pendidikan akhlak dalam islam adalah pendidikan yang 

mengakui bahwa dalam kehidupan manusia menghadapi hal 

baik dan buruk, kebenaran dan kebatilan, keadilan dan 

kedzaliman, serta perdamaian dan peperangan. Untuk 

menghadapi hal-hal yang serba kontra tersebut, islam telah 

menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang membuat 

manusia mampu hidup didunia. Dengan demikian manusia 

mampu mewujudkan kebaikan didunia dan  diakhirat, serta 

mampu berinteraksi dengan orang-orang yang baik dan 

jahat.
41

 

Menurut Ibnu Maskawih, pelaksanaan pendidikan 

akhlak akan mampu menuntun anak-anak remaja menjadi 

manusia dewasa dalam arti : dewasa dalam sosial, 

emosional dan intelektual serta memiliki sikap kepribadian 

sebaik yang ditunjukan oleh Al-Qur‟an dan Hadits 

Rasulullah SAW.Pembinaan akhlak merupakan salah satu 

cara untuk membentuk mental manusia agar memiliki 

pribadi yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan 

bersusila; berarti cara tersebut sangat tepat untuk membina 

mental anak dan remaja.
42

 

 

 

                                                           
41Ali Abdul Halim Mahmud, Tarbiyah al-khuluqiyah, (Gema Insani: Jakarta, 

2004) hal 121 
42Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 2005), hlm. 149, 
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2. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak  

Ruang lingkup akhlak mencakup beberapa aspek,yaitu: 

a. Akhlak kepada Allah (khaliq) 

 Akhlak kepada Allah (khaliq), dapat diartikan sebagai 

sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh 

manusia sebagai makhluk terhadap Allah SWT sebagai 

khaliq. Banyak cara yang dapat dilakukan dalamberakhlak 

kepada Allah, seperti banyak diungkapkandalam Al-

Qur‟an: 

1) Tidak menyekutukan-Nya (QS. An-Nisa: 

116) 

2) Bertakwa kepada-Nya (QS. An-Nur: 35) 

3) Mencintai-Nya (QS. An-Nahl: 72) 

4) Ridha dan ikhlas terhadap segala 

keputusaNya(QS.Al-Baqarah:222) 

5) Bersyukur terhadap segala nikmat-Nya (QS. 

Al-Baqarah:152) 

6) Memohon atau berdo‟a dan beribadah hanya 

kepada-Nya (QS. Al-Fatihah: 3) 

7) Senantiasa mencari keridhaan-Nya (QS. Al-

Fath: 9) 

Lebih dari itu, bahwa titik tolak dari 

akhlakkepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran 

bahwatiada Tuhan selain Allah. Dari pengakuan 

inilahdilanjutkan dengan sikap ikhlas dan ridha, 

beribadahkepada-Nya, mencintai-Nya, banyak memuji-

Nya, bertawakal kepada-Nya dan sikap-sikap lainnya yang 

diakumulasikan ke dalam sikap Inna Lillahi wa InnaIlaihi 

Raji‟un.
43

 

 

                                                           
43Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi 

Umum, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hal 179-180 
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b. Akhlak kepada sesama manusia 

 Akhlak kepada sesama manusia dapat dilakukan 

kepada diri sendiri ketika sabar dalam mengendalian hawa 

nafsu dan menerima terhadap apa yang menimpanya 

dengan sikap baik dan positif, seperti dalam QS. An-Nahl: 

126. Akhlak kepada orang tua (ibu dan bapak) seperti pada 

QS. Luqman: 14-15 yaitu dengan selalu berbakti  kepada 

orang tua (Birr al-walidain) tidak hanya terbatas ketika 

mereka masih hidup, tetapi terus berlangsung walaupun 

mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan 

meminta ampunan untuk mereka, menepati janji mereka 

ketika hidup yang belum terpenuhi dan meneruskan shilatu 

ar-rahim dengan sahabat-sahabat mereka di saat 

hidupnya.
44

Memelihara hubungan  horisontal kemanusiaan 

atau kemasyarakatan, ayah dan ibu sepatutnya mendapat 

prioritas pertama dan dalam posisi paling utama.
45

Akhlak 

terhadap keluarga dengan menciptakan dan 

mengembangkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga 

yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi baik itu 

perhatian melalui kata-kata, isyarat ataupun perilaku, 

saling keterkaitan batin, keakraban, keterbukaan di antara 

anggota keluarga, menghapus kesenjangan antar anggota 

keluarga, menanamkan nilainilai moral dan menanamkan 

keyakinan terhadap eksistensi Allah. Ditekankan dalam 

QS. Luqman: 13. Akhlak kepada orang lain atau 

masyarakat umum dengan mengucapkan salam ketika 

bertemu (QS. An-Nur: 58) dan memaafkan kesalahan atau 

dosa orang lain (QS. Ali Imran: 34).
46

 

c. Akhlak terhadap lingkungan 

 Fungsi manusia sebagai khalifah dituntut mengayomi, 

memelihara, membimbing untuk berinteraksi antara 

                                                           
44 Ibid, hal 181-187 
45Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 2005), hal 149-151 
46Ali Anwar Yusuf, Studi Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hal 187-189 
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manusia dengan sesamanya dan manusia dengan 

alam.Manusia dilarang untuk membuat kerusakan di muka 

bumi termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan atau pun 

benda-benda tak bernyawa.Ditekankan dalam QS. Al-

Hasyr: 5.
47

 

 

3. Tujuan dan Manfaat Pendidikan Akhlak 

Di dunia pendidikan, pembinaan akhlak difokuskan 

kepada pembentukan mental agar tidak mengalami 

penyimpangan.Sudarsonomengemukakan pendapat tentang 

tujuan pendidikan pendidikan akhlak menurut Ibnu Maskawih 

bahwa tujuan pendidikan akhlakuntuk menyempurnakan nilai-

nilai kemanusiaan sesuai dengan ajaran islam yang taaat 

beribadah dan sanggup hidup bermasyarakat dengan baik.
48

 

Pendidikan akhlak sebagai salah satu cabang pendidikan agama 

Islam mengandung berbagai kegunaan dan manfaat, diantaranya: 

a. Kemajuan rohaniah 

Orang-orang yang mempunyai pengetahuan dalam 

pendidikan akhlak lebih utama dari pada orang-orang 

yang tidak mengetahuinya karena dapat mengantarkan 

seseorang kepada jenjang kemuliaan akhlak, dapat 

menyadari mana perbuatan yang baik dan mana 

perbuatan yang jahat, dapat memelihara diri agar 

senantiasa berada pada garis akhlak yang mulia dan 

menjauhi segala bentuk tindakan yang tercela yang 

dimurkai oleh Allah. 

b. Penuntut kebaikan 

Akhlak dapat mempengaruhi dan mendorong 

manusia supaya membentuk hidup yang lurus dengan 

melakukan kebaikan yang mendatangkan manfaat bagi 

sesama manusia. Manusia akan dituntut kepada kebaikan 

jika memiliki akhlak yang baik pula. 

                                                           
47 Ibid, hal 189-191 
48Ibid.hal 148 
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c. Kebutuhan primer dalam keluarga 

Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan 

keluarga sejahtera. Keluarga yang tidak dibina dengan 

tonggak akhlak yang baik, tidak akan dapat bahagia, 

sekalipun kekayaan materialnya melimpah ruah. 

Sebaliknya terkadang suatu keluarga serba kekurangan 

dalam ekonomi namun dapat bahagia berkat pembinaan 

akhlak. Segala tantangan dan badai rumah tangga yang 

sewaktu-waktu datang melanda, dapat diatasi dengan 

rumus-rumus akhlak. 

d. Kerukunan antar tetangga 

Dalam membina kerukunan antar tetangga 

diperlukan pergaulan yang baik dengan jalan 

mengindahkan kode etik bertetangga. Di dalam 

pendidikan akhlak terdapat berbagai aturan dan etika 

pergaulan, termasuk dalam etika pergaulan bertetangga. 

e. Peranan akhlak dalam pembinaan remaja 

Mempelajari akhlak dapat menajdi sarana bagi 

terbentuknya insan kamil (manusia yang sehat dan 

terbina potensi rohaniahnya sehingga dapat berfungsi 

secara optimal dan dapat berhubungan dengan Allah dan 

dengan makhluk lainnya secara benar sesuai dengan 

ajaran akhlak selamat hidupnya di dunia dan akhirat).  

Perintah Allah ditujukan kepada perbuatan-perbuatan 

baik dan larangan berbuat jahat (akhlakul madzmumah). Orang 

yang bertakwa berarti orang yang berakhlak mulia karena 

melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan segala 

larangan agama. Orang yang bertakwa yang beribadah dengan 

ikhlas akan mengantarkan kesucian  dan membawa budi pekerti 

yang baik dan luhur. Oleh karena itu, ibadah di samping sebagai 

latihan spiritual juga merupakan latihan sikap dan meluruskan 

akhlak. Semua bentuk ibadah (shalat, puasa, zakat, haji) yang 

terkandung dalam rukun Islam merupakan pembiasaan akhlak 

yang pada permulaannya didorong oleh rasa takut kepada siksaan 

Allah yang akan diterima di akhirat atas dosa-dosa yang 
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dilakukan tetapi lambat laun rasa takut tersebut hilang dan rasa 

cinta kepada Allah timbul di dalam hatinya. Makin banyak 

beribadah makin suci hatinya, maka mulia akhlaknya dan makin 

dekat kepada Allah serta makin besar pula rasa cinta kepada-Nya 

karena jauh dari perbuatan buruk dan melakukan kebaikan.
49

 

Jadi tujuan akhlak diharapkan untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat bagi pelakunya sesuai ajaran Al-

Qur‟an dan Sunnah. Manfaat pendidikan akhlak dapat dilihat 

dalam QS. Al-Fajr: 27-30 dimana Allah memberikan 

penghargaan kepada manusia yang sempurna imannya. Orang 

yang sempurna imannya niscaya sempurna pula budi pekertinya. 

Orang yang tinggi budi pekertinya mampu merasakan 

kebahagiaan hidup. Ia merasakan dirinya berguna, berharga dan 

mampu menggunakan potensinya untuk membahagiakan dirinya 

dan untuk orang lain.
50

 

 

4. Metode Pendidikan Akhlak 

Metode pendidikan akhlak yang dapat digunakan sebagai berikut  

a. Metode Keteladanan  

Melalui keteladanan para orang tua, pendidik atau 

da‟i dapat memberi contoh atau teladan bagaimana cara 

berbicara, bersikap, beribadah dan sebagainya. Maka anak 

atau peserta didik dapat melihat, menyaksikan dan meyakini 

cara sebenarnya sehingga dapat  melaksanakannya dengan 

lebih baik dan lebih mudah.
51

 

b. Metode Pembiasaan 

Metode pembiasaan merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan untuk 

melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu, 

yang umumnya berhubungan dengan pengembangan 

                                                           
49Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur‟an,(Jakarta: 

Amzah, 2007), hal 5-7 
50 Ibid hal 16-17  
51 Muchtar, Heri Jauhari. Fikih pendidikan islam. ( PT Remaja Rosdakarya. 
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kepribadian anak seperti emosi, disiplin, budi 

pekerti,kemandirian, penyesuaian diri, hidup bermasyarakat, 

dan lain sebagainya.
52

 

c. Metode ceramah  

Metode ceramah yaitu penerangan dan penuturan 

secara lisan oleh guru terhadap siswa di kelas. Dengan kata 

lain dapat pula dimaksudkan, bahwa metode ceramah atau 

lecturing itu adalah suatu cara penyajian atau penyampaian 

informasi melalui penerangan dan penuturan secara lisan 

oleh pendidik terhadap peserta didiknya.
53

 

d. Metode pemberian (reward) dan Hukuman ( punishment ) 

Metode pemberian hadiah (reward) ini tujuannya 

memberikan apresiasi kepada peserta didik karena telah 

melakukan tugas dengan baik, dari apresiasi tersebut 

diharapkan peserta didik dapat mempertahankan dan 

melakukannya lagi serta harapan untuk melakukan 

kebajikan. Hadiah yang diberikan tidak harus berupa materi. 

Sedangkan hukuman (punishment) dimaksudkan untuk 

memberi efek jera kepada peserta didik agar tidak 

mengulangi kesalahan-kesalahannya.
54
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