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ABSTRAK 

 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT KH HASYIM ASY’ARI 

DALAM KITAB ADAB AL-ALIM WA AL-MUTA’ALIM 

 

OLEH 

M. ICHSAN NAWAWI SAHAL 

 

Saat ini, pendidikan lebih mementingkan masalah yang bersifat materi dan 

ilmu pengetahuan dibandingkan etika, moral dan akhlak. Tingginya dekadensi atau 

merosotnya moral menandakan adanya krisis akhlak yang sangat memperihatinkan. 

Pendidikan harusnya dapat menyentuh berbagai aspek jasmani, rohani, moral, etika, 

psikis dan fisik. Jika tidak pendidikan tak ubahnya hanya sebuah pengajaran saja, dan 

tidak ada yang sampai sama sekali kepada peserta didik. Melihat problematika 

pendidikan, khususnya akhlak dikalangan peserta didik diatas, maka penulis ingin 

membahas lebih jauh tentang masalah akahlak dengan mengkaji lebih jauh konsep 

pendidikan akhlak menurut KH. Hayim Asy‟ari dalam kitab Adab Al- Alim wa Al- 

Muta‟alim, yaitu seorang ulama besar Indonesia yang begitu banyak kontribusinya 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan 

islam. Konsep pendidikan akhlak menurut KH. Hayim Asy‟ari dirasa dapat 

menjawab masalah akhlak tersebut, meskipun ada beberapa hal yang perlu di cermati 

kembali. 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (buku) atau bisa disebut sebagai 

penelitian kepustakaan (library reseach) di mana penelitian ini yaitu mengumpulkan 

data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan 

data yang bersifat kepustakaan. Adapun teknis analisis data menggunakan metode 

Deduktif dan Induktif dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep 

Pendidikan Akhlak menurut Hasyim Asy‟ari ini sangat dibutuhkan dalam dunia 

pendidikan, yang nantinya dapat dibiasakan juga dalam keluarga, sekolah, pergaulan, 

maupun social kemasyarakatan. Karakteristik pemikiran beliau dapat digolongkan 

dalam corak praktis yang tetap berpegang teguh pada al-Qur‟an dan hadis. 

Kecenderungan lain dalam pemikiran beliau adalah mengetengahkan nilai-nilai etis 

yang bernafaskan sufistik. Pendidikan akhlak yang ditekankan beliau dapat 

diklarifikasikan menjadi dua, yakni: 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 meghormati dan 

menghargai satu sama lain. Dengan optimalisasi guru dan murid, konsep beliau 

berusaha membuat dasar pembangunan masyarakat yang berakhlak religius melalui 

pembinaan individu. Dari sini diharapkan akan terwujud sebuah tatanan masyarakat 

yang berakhlak tinggi dan berbudi pekerti yang luhur. 



 

 

  





 

MOTTO 

 

“Pemuda Sekarang adalah pemimpin masa depan” 

Sebaik- baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya”
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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. 

Dari pernyataan di atas imam Al- Ghazali menghendaki keluhuran 

rohani, keutamaan jiwa, kemulian akhlak dan keperibadian yang kuat, 

merupakan tujuan utama dari pendidikan bagi kalangan manusia muslim, 

karena akhlak adalah aspek fundamental dalam kehidupan seseorang, 

masyarakat maupun suatu Negara.
2
  

Termasuk sistem yang paling penting, paling agung dan paling tampak 

dari cara mengajar yang dilakukan oleh Rosulullah SAW adalah beramal dan 

berakhlak dengan akhlak yang agung. Beliau Shalallallahu „alaihi wa sallam 

jika memerintahkan suatu hal beliaulah yang pertama kali melakukan 

kemudian manusia mencontoh dan mengamalkan sebagaimana melihatnya. 

Akhlak beliau Shalallallahu „alaihi wa sallam adalah Al- Qur‟an dan Allahu 

subhanahu wa ta‟ala menjadikanya sebagai panutan yang baik bagi 

                                                             
2. Zainudin dkk, Seluk Beluk Pendidikan Al- Ghazali, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 44. 



 

hambanya, Allahu ta‟ala berfirman dalam QS. Al- Ahzab ayat 21:   

  

ٌَ َنَمذۡ ًَ َٞدَسَُخ ُأسَۡىٌح ٗنَهِه َسُسىِل ِفٍ َنُكىۡ َكب ٌَ ٍِن َُىَۡو ٗنَهَه ََشُۡجىْا َكب  ٗنٓۡأِخَش َوٗنۡ
  ٕٔ اَٞكِثُش ٗنَهَه َوَرَكَش 

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.” (QS. Al- Ahzab ayat 21). 

 

Maka beliau Shalallallahu „alaihi wa sallam adalah suri teladan bagi 

umatnya dalam akhlak, perbuatan dan keadaanya. Dan tidak diragukan lagi 

bahwa mendidik dengan perbuatan dan amal lebih mengenai didalam jiwa, 

lebih mudah dipahami dan dihafal, serta lebih memotivasi orang lain untuk 

mengikuti dan mencontohnya daripada mendidik dengan ucapan dan 

penjelasan. Mengajar dengan perbuatan dan amalan merupakan fitrah dalam 

metode mengajar sehingga itulah sistem dan metode yang paling tampak dan 

paling agung yang dilakukan Rasulullahi Shalallallahu „alaihi wa sallam. 

Imam Asy- Syathibi semoga Allahu ta‟ala merahmatinya berkata di 

dalam kitabnya “ Al- i„thisham”  “ Sesungguhnya akhlak beliau Shalallallahu 

„alaihi wa sallam  adalah Al- Qur‟an, karena beliau menerapkan wahyu atas 

dirinya sendiri, sehingga ilmu dan amalnya sesuai Al- Qur‟an. Beliau 

Shalallallahu „alaihi wa sallam  adalah seorang yang ucapanya sesuai Al- 

Qur‟an, tunduk dan patuh sesuai hukumnya”. Kekhusuan ini merupakan dalil 

yang paling agung atas kebenaran apa yang dibawanya, karena beliau datang 

dengan membawa suatu perintah sedangkan beliau telah melaksanakanya, 



 

membawa suatu larangan dan beliau meninggalkanya, membawa suatu nasihat 

dan beliau menerimanya, membawa peringatan dan beliau adalah orang 

pertama yang takut, dan membawa harapan dan beliau adalah penggiring 

kendaraan bagi orang- orang yang berharap. Dan hakikat semua itu adalah 

beliau Shalallallahu „alaihi wa sallam telah menjadikan syariat yang 

diturunkan kepadanya sebagai dasar dan pedoman bagi dirinya, dan sebagai 

dalil bagi jalan yang lurus yang di tempuh oleh Rasulullah Shalallallahu 

„alaihi wa sallam. 
3
 

Seseorang muslim hendaknya menjaga kebiasaan amal baiknya. 

Seseorang mu‟min harap dan cemas atas setiap amal baik yang ia kerjakan. Ia 

mengharapkan mendapatkan rahmat Allah dan mencemaskan kalau- kalau 

amal baik yang ia kerjakan tidak diterima oleh Allah. Resep super akhlak 

yang utama adalah amalan akhlak mulia agar manusia menjadi sempurna 

(insan kamil). 
4
 

Akhlak Islam tidak bisa  ditemukan dalam sumber lain selain Al- 

Qur‟an dan As- Sunnah termasuk sejarah hidup Rosulullah SAW, karena tidak 

ada sumber akhlak yang labih sempurna dari keduanya Al- Qur‟an dan As- 

Sunnah . Pendidikan akhlak dalam Islam sendiri tidak akan berlangsung tanpa 

                                                             
3. Abdul Fattah, Abu Ghuddah, Mendidik dan Mengajar AlA Rasulullah Shalallallahu „alaihi 

wa sallam, (Bantul: CV. Layar Creativa Mediatama, 2015), h. 29- 31. 
4. Bobby Herwibowo, A. Hadi Yasin, The Power Of Akhlak, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 

h. 187. 



 

mengkaji akhlak Rosulullah SAW, mengingat beliau adalah teladan setiap 

muslim.
5
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan budi 

pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang 

biasa diartikan tabi‟at, perangai, kebiasaaan, namun kata seperti itu tidak 

ditemukan dalam Al- Qur‟an. Akhlak adalah hal ikhwal yang melekat dalam 

jiwa, daripadanya timbul perbuatan- perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan 

dan diteliti oleh manusia. Apabila hal ikhwal atau tingkah laku itu 

menimbulakn perbuatan- perbuatan yang baik lagi terpuji oleh akal dan syara‟ 

, maka tingkah laku itu dinamakan akhlak yang baik. Sebaliknya, bila 

perbuatan- perbuatan yang buruk maka tingkah laku itu dinamakan akhlak 

yang buruk.
6
 

Krisis moneter dan diikuti krisis ekonomi yang telah melanda bangsa 

Indonesia, boleh jadi berpangkal pada krisis akhlak. Banyak kalangan 

menyatakan persoalan bangsa tersebut akibat merosotnya moral bangsa 

dengan mewabahnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diberbagai bidang 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu semenjak awal reformasi, 

tuntutanya melakukan reformasi secara menyeluruh harus menyentuh pada 

aspek yang berkaitan dengan bidang akhlak. Sebab akhlak yang buruk serta 

rendahnya kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat bangsa Indonesia 

                                                             
5. Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlak Mulia, (Jakarta: GEMA INSANI, 2004), h. 240. 
6. H. Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 29- 30.  



 

merupakan faktor utama tumbuh suburnya praktek- praktek kolusi, korupsi 

dan nepotisme. Tidak hanya itu bahkan dimungkinkan berkembangnya 

kecenderungan sadisme, kriminalitas, serta merebaknya pornografi dan 

pornoaksi ditengah- tengah masyarakat. 
7
 

Di antara contohnya ialah kasus kekerasan seksual, menurut Catatan 

Tahunan 2016 Komnas Perempuan, dari kasus kekerasan terhadap 

perempuan, kekerasan seksual berada di peringkat kedua, dengan jumlah 

kasus mencapai 2.399 kasus (72%), pencabulan mencapai 601 kasus (18% 

dan sementara pelecehan seksual mencapai 166 kasus (5%). 

Kasus pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun menunjukkan bahwa isu 

besar kejahatan sosial masih minim diberi perhatian negara dan 

mengkhawatirkan, karena siapapun berpotensi menjadi korban maupun 

pelaku, tulis Komnas Perempuan dalam pernyataannya.
8
 

Berkenaan dengan itu, maka upaya menegakan akhlak mulia bangsa 

merupakan keharusan mutlak. Sebab akhlak yang mulia akan menjadi pilar 

utama untuk tumbuh dan berkembangnya peradaban suatu bangsa. 

Kemampuan suatu bangsa untuk bertahan hidup ditentukan oleh sejauhmana 

rakyat dari bangsa tersebut menjunjung tinggi nilai- nilai akhlak dan moral. 

                                                             
7. H. Said Agil Husin Al- Munawar, Aktualisasi Nilai- Nilai Qur‟ani dalam Sitem Pendidikan 

Islam, (Ciputat: PT. CIPUTAT PRESS, 2005), h. 25. 
8. http://www.dw.com/id/pemerkosaan-berjamaah-indonesia-darurat-kekerasan-seksual/a-

19233807 (15- Mei- 2016). 



 

Semakin baik akhlak dan moral suatu bangsa, semakin baik pula bangsa yang 

bersangkutanatan. Sebaliknya, akhlak dan moral sangat terkait dengan 

eksistensi suatu pendidikan agama. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa 

pendidikan akhlak dalam islam adalah aspek yang tidak dapat di pisahkan dari 

pendidikan agama. Hal ini disebabkan bahwa sesuatu yang disebut baik 

barometernya adalah baik dalam pandangan agama dan masyarakat, demikian 

juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk barometernya adalah buruuk 

dalam pandangan agama dan masyarakat.
9
   

Untuk itu, tokoh yang penulis angkat di sini adalah Hasyim Asy‟ari. 

Beliau merupakan seorang pahlawan nasional dan tokoh ulama‟ nasionalis 

yang telah meninggalkan kita berpuluh- puluh tahun yang lalu, namun gema 

itu masih berkumandang dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, kultur, 

keagamaan dan politik. Tapi tidak kalah pentingnya, beliau sangat 

memperhatikan masalah pendidikan. Dari uraian di atas, penulis ingin lebih 

jauh mengkaji tentang pemikiran Hasyim Asy‟ari melalui sebagian karya-

karyanya yang cukup fundamental yaitu kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟allim 

yang secara langsung memuat pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan 

akhlak. Untuk itu, maka penulis mencoba untuk menyusun sebuah skripsi 

yang berjudul: KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT KH 

HASYIM ASY‟ARI DALAM KITAB ADAB AL-ALIM WA AL-
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MUTA‟ALIM. Penulis akan mencoba mengulas tentang pendidikan akhlak 

dalam kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟alim dan bagaimana sosok Hasyim 

Asy‟ari, semoga dapat memberikan kontribusi dan manfaat terutama bagi 

penulis dan umumnya bagi pembaca. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sistematika penulisan dalam kitab Adab al-Alim wa al- 

Muta‟allim? 

2. Bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Hasyim Asy‟ari? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Bagaimana sistematika penulisan dalam kitab Adab al-Alim wa 

al- Muta‟allim? 

2. Mengetahui konsep pendidikan akhlak menurut Hasyim Asy‟ari. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai sumbangan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya yaitu ajaran Islam. 

2. Sebagai sumbangan yang dimaksud agar hasil penelitian dapat memberikan 

dan membantu wawasan masyarakat di bidang ajaran Islam yang berkaitan 

dengan masalah akhlak. 

E. Penegasan Istilah 



 

Untuk menghindari penafsiran dan kesalah pahaman, maka penulis 

kemukakan pengertian dan penugasan judul proposal ini sebagai berikut: 

1. Konsep pendidikan Akhlak 

Konsep adalah Gambaran mental dari obyek, proses, atau apapun yang 

ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal 

lain. 
10

  

Pendidikan secara bahasa (lughatan) ada tiga kata yang digunakan. 

Ketiga kata tersebut, yaitu “at-tarbiyah”, “al-ta‟lim”, al-ta‟dib. Ketiga kata 

itu mengandung makna yang saling berkaitan saling cocok untuk pemaknaan 

pendidikan dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang amat 

dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam 

hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Selain yang tiga 

disebukan diatas ada lagi istilah “riadhah” yang berati pelatihan.
11

 

Pendidikan menurut Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang 

SISIDIKNAS Bab 1 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
12

 

 

Pendidikan menurut Al-Ghazali ialah menghilangkan akhlak yang 

buruk dan menanamkan akhlak yang baik. Jadi, pendidikan pada hakikatnya 
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adalah pendidikan akhlak, yaitu suatu proses kegiatan yang sistematis untuk 

melahirkan perubahan-perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. 

Menurut al-Ghazali di dalam kitab Al-Mau‟idzatul Mu‟mini, hakikat akhlak 

adalah keadaan jiwa yang tetap (konstan) yang menjadi sumber lahirnya 

perbuatan-perbuatan secara wajar, mudah tanpa memerlukan pertimbangan 

dan pemikiran.
13

 

Akhlak adalah sifat- sifat yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan macam- macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
14

 

Akhlak atau khuluq itu adalah sifat yang ternaman dalam jiwa manusia 

sehingga ia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa 

memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak 

memerlukan dorongan dari luar. Dalam mu‟jam al- Wasith disebutkan min 

ghairi hajjah ila fikr wa ru‟yah ( tanpa membutuhkan pemikirandan 

pertimbanagn). Dalam Ihya‟ „Ulum ad – Din dinyatakan tashduru al- af‟al bi 

suhulah wa yusr, min ghairi hajjah ila fikr wa ru‟yah ( yang menimbulkan 

perbuatan- perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan).
15
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Dengan demikian pendidikan akhlak adalah merupakan usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan seseorang untuk 

mencapai suatu tingkah laku yang baik dan terpuji serta menjadikannya 

sebagai suatu kebiasaan. 

 

2. Adab al-Alim wa al-Muta’allim 

Adab al- Alim wa al- Muta‟alim adalah kitab yang ditulis oleh KH. 

Hasyim Asy‟ari. Arti kitab ini mempunyai pengertian sopan santun atau 

akhlak antara pendidik dan yang dididik yang sampai sekarang masih 

dipelajari diberbagai lembaga pendidikan, khususnya pesantren. Sebagaimana 

judulnya, kitab ini membahas penjelasan berbagai akhlak yang berhubungan 

dengan guru dan murid. Kitab ini terdiri atas delapan bab pembahasan, 

dimulai dari pengenalan terhadap pengarang (ta‟rif al-muallif), kemudian 

dilanjutkan dengan bab satu, dua, tiga sampai delapan. Pada bagian akhir 

ditulis surat altaqariz (surat pujian dari para ulama‟ terhadap kemunculan 

kitab ini) dan fahrasat (daftar isi). Hasyim Asy‟ri adalah Hasyim Asy‟ari bin 

Abdul Wahid bin AbdulHalim yang bergelar Pangeran Benawa (w. 1587 M) 

bin Abdurrahman (w. 1582 M) yang bergelar Jaka Tingkir Sultan Hadi 

Wijaya bin Abdullah (w. 1583 M) bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin 

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

dengan Sunan Giri Tebuireng (w. 1506 M), Jombang. Beliau dilahirkan di 

Desa Gedang, sebelah utara kota Jombang pada hari selasa tangal 24 



 

Dzulqa‟dah 1287 H/14 Februari 1871 M. Beliau meninggal pada tanggal 7 

Ramadhan 1366 H/25 Juli 1947 M pada usia 76 tahun di kediaman beliau 

Tebuireng, Jombang. Dan beliau di makamkan di pondok pesantren yang 

dibangunnya.
16

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian 

kepustakaan (library research) dengan obyek kitab-kitab, serta lainnya yang 

ada kaitannya dengan obyek kajian, karena yang dijadikan obyek kajian 

adalah hasil karya tulis yang merupakan hasil pemikiran. 

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk 

memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa 

memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data 

sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan 

ataupun laboratorium atau didalam museum 

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul „Metode Penelitian‟ 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan:“Studi kepustakaan adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 
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buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”
17

 

Dalam penalaahan kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan di ambil 

sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.
18

 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat di proleh.
19

 

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

research), maka data yang diperoleh bersumber dari literatur. Adapun 

referensi yang menjadi sumber data primer adalah kitab Adab al-Alim wa al-

Muta‟allim karya Hasyim Asy‟ari. Kemudian yang menjadi sumber data 

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

Akhlak al-Qur‟an, kitab-kitab, buku-buku serta lainnya yang ada relevansinya 

dengan obyek pembahasan penulis. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Teknik Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.
20
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Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan 

menjadi dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung 

mengalami suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan 

kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini) 
21

 

 Penulis  mencari dan mengumpulkan buku yang menjadi sumber data 

primer yakni kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟allim, dan data skunder yakni, 

kitab Ta‟limul muta‟allim, Akhlak al-Qur‟an dan buku-buku serta kitab-kitab 

yang relevan lainnya. Setelah data terkumpul, maka dilakukan penelaahan 

secara sistematis dalam hubunganya dengan masalah yang diteliti, sehingga 

diperoleh data/informasi untuk bahan penelitian. 

 

4. Teknik Analisis Data. 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
22

 

Yaitu penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan 

memilah-milah antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk 
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memperoleh kejelasan mengenai halnya. Macam-macam metode yang 

digunakan dalam menganalisis masalah adalah sebagai berikut: 

a. Metode Deduktif 

Yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih 

dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.
23

 

Metode ini bertujuan untuk mengetahui perpindahan dari pola pemikiran yang 

bersifat umum kepada penarika pola pemikiran yang khusus. Metode ini 

digunakan oleh penulis untuk menganalisis data tentang pendidikan. 

b. Metode Induktif 

Yaitu metode yang menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus 

(mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan 

kesimpulan yang berupa pernyataan umum.
24

. Metode ini penulis gunakan 

untuk menganalisis data tentang konsep pendidikan akhlak menurut Hasyim 

Asy‟ari, yang tertuang dalam kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟allim 
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G. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan yang penulis maksud di sini adalah sistematika 

penyusunan skripsi dari bab ke bab. Sehingga skripsi ini menjadi satu 

kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini bertujuan agar 

tidak ada pemahaman yang menyimpang dari maksud penulisan skripsi ini. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan, menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode 

Penelitian, Penegasan Istilah, dan sistematika Penulisan sebagai gambaran 

awal dalam memahami skripsi ini. 

Bab II : Latar Belakang penulisan kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟allim, 

Sistematika penulisan kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟allim, Biografi dan 

pemikiran Hasyim Asy‟ari, menguraikan tentang: Biografi Hasyim Asy‟ari, 

yang meliputi riwayat kelahiran, kehidupan intelektual, dan perjalanan 

karirnya. Selain itu dalam bab ini juga membahas perkembangan intelektual, 

karya-karya, dan guru-gurunya. 

BAB III : Deskripsi pemikiran Hasyim Asy‟ari. 

BAB IV : Pembahasan, menguraikan signifikansi pemikiran, relevansi dan 

pemikiran. 

BAB V : Penutup, menguraikan kesimpulan, saran dan penutup. 

 

 



 

BAB II 

BIOGRAFI 

A. Latar Belakang Kitab Adab al-Alim wa al-Muta’allim 

Kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟allim yang sedang dikaji ini mempunyai 

pengertian sopan santun atau akhlak antara pendidik dan yang di didik. Kitab ini 

sampai sekarang masih dipelajari di berbagai lembaga pendidikan, khususnya 

pesantren. Karya KH. Hasyim Asy‟ari ini, merupakan karya satu-satunya yang 

berisi tentang aturan-aturan etis dalam proses pembelajaran. Karakteristik 

pemikiran pendidikan kyai Hasyim dalam kitab ini dapat digolongkan dalam 

corak praktis yang tetap berpegangan teguh pada al-Qur‟an dan al-Hadis. 

Kecenderungan lain dalam pemikiran beliau adalah mengetengahkan nilai-nilai 

yang bernafaskan sufistik. Kecenderungan ini dapat terbaca dalam gagasan-

gagasan beliau. Misalnya, keutamaan menuntut ilmu. 

Menurut KH. Hasyim Asy‟ari, ilmu dapat diraih hanya jika orang yang 

mencari ilmu itu suci dan bersih dari segala sifat-sifat jahat dan aspek keduniaan. 

Melihat betapa pentingnya seorang pelajar dalam memahami pembelajarannya, 

maka KH. Hasyim Asy‟ari menyusun sebuah risalah (kitab kecil) yang berisi 

tentang akhlak-akhlak yang harus diketahui oleh setiap pelajar dan pengajar. 

Karena akhlak dalam mencari sebuah ilmu menurut beliau sangat menentukan 

derajatnya di dalam memahami sebuah ilmu yang sedang dikaji. Dalam risalah 

ini, beliau sajikan runtutan-runtutan akhlak yang harus ditempuh oleh setiap 

pelajar dan pengajar. Walaupun sulit untuk menerapkan kesemuanya, akan tetapi 



 

beliau berharap dapat menjadi suatu bahan renungan dan ingatan, betapa 

pentingnya sebuah akhlak dalam pencapaian sebuah ilmu yang bermanfaat. Dan 

beliau berharap, dengan adanya risalah ini semoga dapat memberikan 

kemanfaatan bagi siapa saja, khususnya bagi beliau sendiri semasa hidup dan 

setelah meninggalnya.  

 

B. Sistematika Penulisan Kitab Adab al-Alim wa al-Muta’allim 

Sitematika yang dipakai dalam penulisan kitab ini adalah tematik, yang 

penulisannya dari satu bab ke bab yang lain. Kitab ini terdiri dari delapan bab 

pembahasan, yang dimulai dengan: 

1. Pengenalan dengan pengarang (Ta‟rif bi al-Mu‟allif). 

2. Khutbah kitab. 

3. Bab pertama. Pada bab ini menjelaskan tentang keutamaan pendidikan. 

Terdiri dari tiga pasal, meliputi pasal tentang keutamaan ilmu dan ulama‟ 

(ahli ilmu), pasal tentang keutamaan belajar dan mengajar, dan pasal yang 

menjelaskan bahwa keutamaan ilmun hanya dimiliki ulama‟ yang 

mengamalkan ilmunya. 

4. Bab kedua menjelaskan tentang akhlak yang harus dipegang oleh 

murid. Berisi sepuluh macam perincian akhlak. 

5. Bab ketiga menjelaskan tentang akhlak murid kepada gurunya. Dalam 

bab ini terdiri dari dua belas uraian tentang akhlak. 



 

6. Bab keempat menjelaskan akhlak murid terhadap pelajaran dan segala 

yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Pada bab ini 

diuraikan tiga belas penjelasan tentang akhlak. 

7. Bab kelima menjelaskan tentang akhlak yang harus ada bagi guru. 

Terdiri atas sepuluh penjelasan akhlak.  

8. Bab keenam menjelaskan tentang akhlak guru terhadap pelajarannya. 

Pada bab ini tidak berisi penjelasan panjang lebar tentang akhlak-akhlak 

guru terhadap pelajaran. 

9. Bab ketujuh menjelaskan tentang akhlak guru terhadap murid. Pada bab 

ini terdiri atas empat belas pembahasan tentang akhlak. 

10. Bab kedelapan, sebagai bab yang terakhir berisi tentang penjelasan 

secara umum terhadap kitab dan segala hal yang ada hubungan dengannya 

(cara mendapatakan, meletakkan dan menulisnya). 

11. Surat altaqariz (surat pujian dari para ulama‟ terhadap kemunculan 

kitab ini ). 

12. Fahrasat (daftar isi).
25

 

C. Riwayat  Hidup KH. Hasyim Asyari 

KH. Hasyim Asyari (1871- 1947) dilahirkan pada tanggal 14 Februari 

1871 M. Di Jombang Jawa Timur, kepada ayahnya beliau belajar agama Islam 

yaitu KH. Asyari. Kemudian melanjutkan ke pondok pesantren di Probolinggo, 

pindah ke Langitan dan pesantren- pesantren lainya. Selagi ia belajar di Siwalan 
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Panji Sidoarjo pada tahun 1891,  KH. Yaqub yang menjadi gurunya terkesan 

kepada tingkah lakunya yang baik dan sopan santunnya yang halus, sehingga ia 

mengambilnya sebagai menantu dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama 

Khadijah pada tahun 1892. Tidak begitu lama setelah itu ia bersama istrinya pergi 

ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim selama satu tahun. Pada 

kepergian yang pertama ke Mekkah ini, istrinya meninggal dunia di Mekkah. 

Setelah satu tahun mukim di Mekkah, ia kembali ke Indonesia, namun ini tidak 

berlangsung lama, beberapa waktu kemudian ia kembali ketanah suci. Kali ini 

tujuannya adalah untuk menuntut ilmu dan belajar di sana. Ia tinggal di Mekkah 

selama 8 tahun. Sepulang dari Mekkah, Hasyim Asyari mendirikan pesantren 

untuk mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, 

yaitu pesantren Tebu Ireng di Jombang. Hal ini terjadi pada tanggal 12 Robi‟ul 

Awwal tahun 1899 M. Sebagai pembaharuan yang pertama bagi Tebu Ireng ialah 

dengan didirikanya madrasah salafiyyah pada tahun 1919, yang merupakan 

tangga untuk memasuki tingkat menengah pesantren Tebu Ireng.
26

 

Silsilah keturunan KH.Hasyim Asy‟ari berasal dari Raja Brawijaya VI 

yang juga dikenal dengan nama Lembu Peteng. Salah seorang keturunan Lembu 

Peteng dikenal dengan nama Jaka Tingkir atau Mas Karebat adalah salah satu 
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kakeknya (Tingkir adalah nama daerah diwilayah Salatiga) Jaka Tingkir 

kemudian menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Adiwiyaya.
27

 

Silsilah Nasab beliau, melalui Sunan Giri (Raden Ainul Yaqin) KH 

Hasyim Asy‟ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah dengan 

urutan lanjutan sebagai berikut: 

Sunan Giri (Raden Ainul Yaqin) 

Abdurrohman / Jaka Tingkir (Sultan Pajang) 

Abdul Halim (Pangeran Benawa) 

Abdurrohman (Pangeran Samhud Bagda) 

Abdul Halim 

Abdul Wahid 

Abu Sarwan 

KH. Asy‟ari (Jombang) 

KH. Hasyim Asy‟ari (Jombang) 

Menurut catatan nasab Sa‟adah BaAlawi Hadramaut, silsilah dari Sunan 

Giri (Raden Ainul Yaqin) merupakan keturunan Rasulullah SAW, yaitu sebagai 

berikut: 

Husain bin Ali 

Ali Zainal Abidin 

Muhammad al-Baqir 

Ja‟far ash-Shadiq 

Ali al-Uraidhi 

Muhammad an-Naqib 

Isa ar-Rumi 
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Ahmad al-Muhajir 

Ubaidullah 

Alwi Awwal 

Muhammad Sahibus Saumiah 

Alwi ats-Tsani 

Ali Khali‟ Qasam 

Muhammad Shahib Mirbath 

Alwi Ammi al-Faqih 

Abdul Malik (Ahmad Khan) 

Abdullah (al-Azhamat) Khan 

Ahmad Syah Jalal (Jalaluddin Khan) 

Jamaluddin Akbar al-Husaini (Maulana Akbar) 

Maulana Ishaq 

dan „Ainul Yaqin (Sunan Giri).
28

 

 

D. Latar Belakang Pendidikan KH. Hasyim Asy’ari 

Berlatar belakang dari keluarga pesantren, Pendidikan KH. Hasyim 

Asy‟ari tidak berbeda jauh dengan kebanyakan muslim lainnya, dimana dari kecil 

KH. Hasyim Asy‟ari belajar sendiri dengan ayah dan kakeknya, kiai Usman. 

Bakat dan kecerdasan beliau sudah mulai nampak sejak diasuh oleh keduanya, 

Karena kecerdasan dan ketekunannya tersebut di usia 13 tahun di bawah 

bimbingan ayahnya, beliau mempelajari dasar-dasar tauhid, fiqh, tafsir dan hadits. 

Bahkan di usia yang tergolong masih sangat belia sang ayah menyuruhnya 

mengajar para santri di pesantren yang dimilikinya. 
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Pada umur 15 tahun, beliau mulai berkelana mencari pengetahuan agama 

Islam ke beberapa pesantren, sebut saja Pesantren Wonokoyo- Probolingga, 

Pesantren Langitan- Tuban, Pesantren Trenggilis- Semarang, Pesantren 

Kademangan Bangkalan Madura dan Pesantren Siwalan-Surabaya. Di Bangkalan 

beliau belajar tata bahasa, sastra Arab, fiqh dan sufisme dari Kiai Khalil selama 3 

bulan. Sedangkan di Siwalan, beliau lebih memfokuskan pada bidang fiqh selama 

2 tahun, dengan Kiai Ya‟kub. Diperkirakan KH. Hasyim Asy‟ari pernah belajar 

bersama dengan Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), petualangan beliau dalam 

mencari ilmu juga sampai di Semarang.
29

  

Kemudian KH. Hasyim Asy‟ari pergi ke Hijaz guna melanjutkan 

pelajarannya disana. Semula beliau belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfudz 

dari Termas, Pacitan. Syekh Mahfudz adalah ahli hadits, beliau orang Indonesia 

pertama yang mengajar Shahih Bukhari di Mekkah. Dari beliau KH. Hasyim 

Asy‟ari mendapat ijazah untuk mengajar Shahih Bukhari. Di bawah 

bimbingannya, KH. Hasyim Asy‟ari juga belajar Tarekat Qadariyah dan 

Naqsyabandiyah. Ajaran tersebut diperoleh Syekh Mahfudz dari Syekh Nawawi 

dan Syekh Sambas. Jadi, Syekh Mahfudz merupakan orang yang menghubungkan 

Syekh Nawawi dari Banten dan Syekh Sambas dengan K.H. Hasyim Asy‟ari. 

Pengaruh ini dapat ditemukan dalam pemikiran K.H. Hasyim Asy‟ari. 

Murid Syekh Khatib banyak yang menjadi ulama terkenal, baik dari 
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kalangan NU maupun dari kalangan yang lain, misalnya, KH. Hasyim Asy‟ari 

sendiri, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri, KH. Ahmad Dahlan (tokoh 

Muhammadiyah), Syekh Muh. Nur Mufti dan Syeh Hasan Maksum dan masih 

banyak lagi.
30

 

Di bawah bimbingan Ahmad Khatib yang juga seorang ahli astronomi, 

matematika dan al-Jabar, KH. Hasyim Asy‟ari juga belajar fiqh madzhab Syafi‟i. 

Ahmad Khatib tidak setuju dengan pembaharuan Muhammad Abduh mengenai 

pembentukan madzhab fiqh baru, beliau hanya setuju pada pendapatnya mengenai 

tarekat. Atas izin dari beliaulah KH. Hasyim Asy‟ari mempelajari tafsir Al-Manar 

karya Abduh. Dalam hal ini, KH. Hasyim Asy‟ari tidak menganjurkan kitab ini 

dibaca oleh muridnya, karena Abduh mengejek ulama tradisionalis karena 

dukungan-dukungan mereka pada praktek Islam yang dianggap tidak dapat 

diterima. KH. Hasyim Asy‟ari setuju dengan dorongan Abduh untuk 

meningkatkan semangat muslim, tapi tidak setuju dengan pendapat Abduh untuk 

membebaskan umat dari tradisi madzhab. Berbeda dengan Abduh, KH. Hasyim 

Asy‟ari percaya bahwa tidak mungkin memahami al-qur‟an dan hadis tanpa 

memahami perbedaan pendapat pemikiran hukum. Penolakan terhadap madzhab, 

menurut beliau, akan memutarbalikkan ajaran Islam.
31

 

Dalam perkembangan selanjutnya, KH. Hasyim menjadi pemimpin dari 
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kiai- kiai besar di tanah Jawa. Menurut Zamachsari, setidaknya terdapat empat 

faktor penting yang melatarbelakangi watak kepemimpinan beliau yaitu: 

Pertama, ia lahir ditengah-tengah Islamic revivalism baik di Indonesia 

maupun di Timur tengah, khususnya di Mekkah. Kedua, orang tua dan kakeknya 

merupakan pimpinan pesantren yang punya pengaruh di Jawa Timur. Ketiga, ia 

sendiri ia dilahirkan sebagai seorang yang sangat cerdas dan memiliki 

kepemimpinan. Keempat, berkembangnya perasaan anti kolonial, nasional Arab, 

dan pan-Islamisme di dunia Islam.
32

  

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa KH. Hasyim Asy‟ari 

mempunyai potensi dan keturunan untuk menjadi orang besar. 

E. Amal dan Perjuangan 

1. Mendirikan Nahdhatul Ulama 

Salah satu jasa terbesar KH. Hasyim Asyari adalah keikutsertaanya 

mendirikan organisasi Nahdhatul Ulama (NU), bahkan ia sebagai Syeikhul 

Akbar dalam perkumpulan ulama terbesar di Indonesia tersebut. Nahdhatul 

Ulama ( dulu Nahdlatoel oelama) di singkat (NU) didirikan disurabaya pada 

tanggal 31 Januari 1926 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rojab 1344 H. Oleh 

kalangan ulama penganut Mazhab yang sering kali menyebut dirinya sebgai 

golongan Ahli Sunnah wal Jama‟ah, yang pelopornya adalah KH. Hasyim 
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Asyari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Berdirinya gerakan NU tersebut 

adalah sebagai reaksi terhadap gerakan reformasi dalam kalangan umat Islam 

Indonesia, dan berusaha mempertahankan salah satu dari 4 Mazhab dalam 

masalah- masalah yang berhubungan denga fiqh, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi‟I, dan Hambali. Sedangkan dalam hal „Itiqad, NU berpegang pada aliran 

Ahlisunnah wal Jama‟ah. Dalam konteks ini, NU memahami hakikat 

Ahlusunnah Wal Jama‟ah sebagai ajaran Islam yang murni sebagai mana 

diajarkan oleh Rosulullah bersama para sahabatnya. 

NU pada awalnya merupakan organisasi keagamaan sebagaimana latar 

belakang berdirinya tersebut di atas, tetapi dikarenakan saat lahir tumbuhnya 

justru pada masa menghebatnya perjuangan pergerakan Nasional, maka NU pun 

tampaknya  tidak bisa lepas dari langkah- langkah yang berisi dan berjiwa 

pergerakan anti penjajahan, atau bahkan terlibat langsung dalam bidang politik. 

Motivasi utama berdirinya NU adalah untuk mengorganisasikan potensi 

dan perasaan ulama pesantren yang sudah ada, untuk ditingkatkan dan 

dikembangkan secara luas, yang bagi NU digunakan sebagai wadah untuk 

mempersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas 

pengabdian yang tidak terbatas kepada masalah kepesantrenan dan kegiatan 

ritual Islam saja, teteapi lebih ditingkatkan lagi agar para ulama lebih peka 



 

terhadap masalah- masalah sosial, ekonomi, dan masalah- masalah 

kemasyaraktan pada umumnya.
33

 

2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan  

Perjuangan beliau diawali dengan mendirikan pesantren di daerah 

Tebuireng, daerah terpencil dan masih dipenuhi kemaksiatan. Tepatnya tanggal 

12 Rabi’ul Awwal 1317 H atau tahun 1899 M, pesantren Tebuireng berdiri 

dengan murid pertama sebanyak 28 orang. Berkat kegigihan beliau pesantren 

Tebuireng terus tumbuh dan berkembang serta menjadi inovator dan agent 

social of change masyarakat Islam tradisional di tanah tersebut.
34

 

Pesantren ini merupakan cikal bakal penggemblengan ulama dan tokoh-

tokoh terkemuka sekaligus merupakan monumental ilmu pengetahuan dan 

perjuangan nasional. 

KH. Hasyim Asyari melihat berbagai fenomena yang terjadi 

dimasyarakat, terutama dengan tertinggalnya dan masih keterbelakangnya 

masyarakat dibidang pendidikan, karena itulah pendirian lembaga- lembaga 

pendidikan utamanya lewat pesantren menjadi prioritas.  

Pesantren yang dikembangkan NU tidak saja menyelenggrakan 

pendidikan dan pengajaran model lama dan tradisional, tetapi dibeberapa 
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pesantren juga diselenggarakan sekolah- sekolah agama, misalnya: Madrasah 

Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyyah dan madrasah Aliyyah, bahkan juga 

sekolah- sekolah umum. Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk 

mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar 

utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. 

Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian 

NU di Indonesia. Dimulai dari gerakan ekonomi kerakyatan melalui Nadlatut 

Tujjar (1918), disusul dengan Tashwirul Afkar (1922) sebagai gerakan 

keilmuan dan kebudayaan, hingga Nahdlatul Wathan (1924) yang merupakan 

gerakan politik di bidang pendidikan, maka ditemukanlah tiga pilar penting bagi 

Nadhlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 

H, yaitu: (1) wawasan ekonomi kerakyatan; (2) wawasan keilmuan, sosial, 

budaya; dan (3) wawasan kebangsaan. 

Dibidang pendidikan dan pengajaran KH. Hasyim Asyari membentuk 

satu badan khusus untuk menangani pendidikan, yaitu lembaga Ma‟arif, yang 

bertugas untuk membuat perundangan dan program pendidikan dilembaga- 

lembaga pendidikan atau sekolah yang berada di naungan NU.  

Usaha- usaha KH. Hasyim Asyari dibidang pendidikan Islam memang 

cukup menggembirakan. NU mempunyai pondok pesantren dan Madrasah yang 

tersebar diseluruh pelosok tanah air, terutama di daerah pedesaan, pada 

umumnya mereka punya tradisi keagamaan yang kuat. Di samping itu juga NU 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nadlatut_Tujjar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Nadlatut_Tujjar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tashwirul_Afkar&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Wathan


 

mempunyai sekolah- sekolah umum dari tingkat taman kanak- kanak sampai 

perguruan tinggi. 

Demikianlah bagaimana perkembangan NU dan perannya dibidang 

pendidikan, yang semua itu tidak terlepas dari peran KH. Hasyim Asyari 

sebagai pendirinya.
35

 

3. Bidang ekonomi 

Perjuangan KH. Hasyim Asy’ari juga layak dicatat dalam bidang 

ekonomi. Perjuangan ini barangkali adalah cerminan dari sikap hidup beliau, 

dimana meskipun zuhud, namun tidak larut untuk melupakan dunia sama sekali. 

Tercatat bahwa beliau adalah juga bekerja sebagai petani dan pedagang yang 

kaya. Mengingat para kyai pesantren pada saat itu dalam mencari nafkah 

banyak yang melakukan aktifitas perekonomiannya lewat tani dan dagang dan 

bukan dengan mengajar. 

Perjuangan beliau dalam bidang ekonomi ini diwujudkan dengan 

merintis kerjasama dengan pelaku ekonomi pedesaan. Kerjasama itu disebut 

Syirkah Mu’awanah, bentuknya mirip koperasi atau perusahaan tetapi dasar 

operasionalnya menggunakan Syari’at Islam.
36

 

 

                                                             
35. Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), h. 126- 

127. 
36

. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 

252.  



 

4. Bidang politik.  

Kiprah beliau dalam bidang ini ditandai dengan berdirinya wadah 

federasi umat Islam Indonesia yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh Indonesia 

yang kemudian lahirlah Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) yang menghimpun 

banyak partai, organisasi dan perkumpulan Islam dalam berbagai aliran. 

Lembaga ini menjadi Masyumi yaitu sebuah partai politik yang didirikan 

tanggal 7 November 1945, yang kemudian menjadi partai aspirasi seluruh umat 

Islam. 

Sedangkan perjuangan beliau dimulai dari perlawanannya terhadap 

penjajahan Belanda. Acapkali beliau mengeluarkan fatwa-fatwa yang sering 

menggemparkan pemerintah Hindia Belanda. Misalnya, ia mengharamkan 

donor darah orang Islam dalam membantu peperangan Belanda dengan Jepang. 

Pada masa pendudukan Jepang, KH. Hasyim Asy’ari memimpin MIAI 

(Majlis Islam Ala Indonesia). Demikian pula dalam gerakan pemuda, seperti 

Hizbullah, Sabilillah dan Masyumi, bahkan yang terakhir beliau menjadi ketua, 

membuat beliau dikenal sebagai kyai yang dikenal oleh banyak kalangan. 
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F. Karya KH. Hasyim Asyari 

Karya-karya KH. Hasyim Asy‟ari Kealiman dan keilmuan yang dimiliki 

Kiai Hasyim yang didapat selama berkelana menimba ilmu ke berbagai tempat 

dan ke beberapa guru dituangkan dalam berbagai tulisan. Sebagai seorang penulis 

yang produktif, beliau banyak menuangkannya ke dalam bahasa Arab, terutama 

dalam bidang tasawuf, fiqih dan hadits. Sebagian besar kitab-kitab beliau masih 

dikaji diberbagai pesantren, terutama pesantren-pesantren salaf (tradisional). 

Diantara karya- karya beliau yang berhasil didokumentasikan, terutama oleh cucu 

beliau, yaitu KH. Ishamuddin Hadziq, adalah sebagai berikut:  

1. Adabul „Alim wal Muta‟alim. Menjelaskan tentang etika seorang murid 

yang menuntut ilmu dan etika guru dalam menyampaikan ilmu. Kitab ini 

diadaptasi dari kitab Tadzkiratu al-Sami‟ wa al-Mutakallim karya Ibnu 

Jamaah al-Kinani.  

2. Risalah Ahlu al-Sunnah Wa al-Jama‟ah (kitab lengkap). Membahas tentang 

beragam topik seperti kematian dan hari pembalasan, arti sunnah dan bid‟ah, 

dan sebagainya.  

3. Al-Tibyan Fi Nahyi „An Muqatha‟ati‟ Al-Arkam wa Al-„Aqarib Wa 

AlIkhwan. Berisi tentang pentingnya menjaga silaturrahmi dan larangan 

memutuskannya. Dalam wilayah sosial politik, kitab ini merupakan salah satu 

bentuk kepedulian Kiai Hasyim dalam masalah Ukhuwah Islamiyah  



 

4. Muqaddimah al-Qanun al-Asasi li jam‟iyyat Nahdhatul Ulama‟. Karangan 

ini berisi pemikiran dasar NU, terdiri dari ayat-ayat AlQur‟an, hadis, dan 

pesan-pesan penting yang melandasi berdirinya organisasi NU. 

 5. Risalah Fi Ta‟kid al-Akhdzi bi Madzhab al-A‟immah al-Arba‟ah. 

Karangan ini berisi tentang pentingnya berpedoman kepada empat mazhab, 

yaitu Syafi‟i, Maliki, Hanafi dan Hambali.  

6. Mawai‟idz. Karangan berisi tentang nasihat bagaimana menyelesaikan 

masalah yang muncul ditengah umat akibat hilangnya kebersamaan dalam 

membangun pemberdayaan.  

7. Arba‟ina Haditsan Tata‟allaqu bi Mabadi‟i Jamiyyah Nahdlatul Ulama‟. 

Karya ini berisi 40 Hadis tentang pesan ketakwaan dan kebersamaan dalam 

hidup, yang harus menjadi fondasi kuat bagi umat dalam mengarungi 

kehidupan. 24 keterangan lebih lanjut baca dalam kitab kumpulan karangan 

KH. Hasyim Asy‟ari yang dihimpun oleh KH. Ishomuddin Hadzik dalam 

kitab Irsyad al-Sari. 38. 

8. An-Nur Al-Mubin Fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin. Menjelaskan tentang 

arti cinta kepada Rasul dengan mengikuti dan menghidupkan sunnahnya. 

Kitab ini diterjemahkan oleh Khoiron Nahdhiyin dengan judul Cinta Rasul 

Utama.  



 

9. Ziyadah Ta‟liqat. Berisi tentang penjelasan atau jawaban terhadap kritikan 

KH. Abdullah bin Yasin al-Fasuruwani yang mempertanyakan pendapat Kiai 

Hasyim memperbolehkan, bahkan menganjurkan perempuan mengenyam 

pendidikan. Pendapat Kiai Hasyim tersebut banyak disetujui oleh ulama-

ulama saat ini, kecuali KH. Abdullah bin Yasin al-Fasuruwani yang 

mengkritik pendapat tersebut.  

10. Al-Tanbihat Al-Wajibah Liman Yashna‟ Al-Maulid bi Al-Munkarat. Berisi 

tentang nasehat-nasehat penting bagi orang-orang yang merayakan hari 

kelahiran Nabi dengan cara-cara yang dilarang agama.  

11. Dhau‟ul Misbah fi Bayani Ahkam al-Nikah. Kitab ini berisi tentang halhal 

yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari aspek hukum, syarat rukun, 

hingga hak-hak dalam pernikahan.  

12. Risalah bi al-Jasus fi Ahkam al-Nuqus. Menerangkan tentang 

permasalahan hukum memukul kentongan pada waktu masuk waktu sholat.  

13. Risalah Jami‟atul Maqashid. Menjelaskan tentang dasar-dasar aqidah 

Islamiyyah dan Ushul ahkam bagi orang mukallaf untuk mencapai jalan 

tasawuf dan derajat wusul ila Allah.  

14. Al-Manasik al-shughra li qashid Ummu al-Qura. Menerangkan tentang 

permasalahan Haji dan Umrah.  



 

Selain karangan tersebut, juga terdapat karya yang masih dalam 

bentuk manuskrip dan belum diterbitkan. Karya tersebut antara lain, Al Durar 

Al-Munqatirah Fi Al-Masa‟il Tis‟a „Asyara, Hasyiyat ala Fath alRahman bi 

Syarh Risalat al-Wali Ruslan li Syaikh al-Islam Zakariyya al al- 39 Anshari, 

al-Risalat al- Tauhidiyyah, al-Qalaid fi Bayan ma Yajib min al Aqaid, al 

Risalat al-Jama‟ah, Tamyuz al-Haqq min al-Bathil.
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BAB III 

DESKRIPSI KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT 

KH HASYIM ASY’ARI 

A. Konsep Nilai- Nilai Pendidikan Akhlak menurut KH Hasyim Asy’ari 

Akhlak Islam dapat dikatakan sebagai akhlak yang islami adalah akhlak 

yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak islami ini merupakan 

amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga menjadi indikator seseorang 

apakah seorang Muslim yang baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari 

aqidah dan syariah yang benar. Sesecara mendasar, akhlak ini erat kaitannya 

dengan kejadian manusia yaitu khaliq ( pencipta) dari makhluk (yang diciptakan)  

Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yaitu untuk memperbaiki hubungan 

makhluk (manusia) dengan khaliq ( Allah Ta‟ala) dan hubungan baik antara 

makhluk dengan makhluk. 

Kata “ menyempurnakan “ berarti akhlak itu bertingkat, sehingga perlu 

disempurnakan. Hal ini menunjukan bahwa akhlak bermacam- macam, dari 

akhlak sangat buruk, buruk, sedang, baik, baik sekali, hingga sempurna. 

Rasulullah sebelum bertugas menyempurnakan akhlak, beliau sendiri sudah 

berakhlak sempurna. Allah SWT sudah menegaskan bahwa Nabi Muhammad 

SAW mempunyai akhlak.  Hal ini menjadi syarat pokok bagi siapa pun yang 

bertugas untuk memperbaiki akhlak orang lain. Logikanya, tidak mungkin bisa 

memperbaiki akhlak orang lain kecuali dirinya sendiri sudah baik akhlaknya.  



 

 

Akhlak itu memiliki dua sasaran: pertama, akhlak dengan Allah. Kedua, 

akhlak dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, tidak benar kalau masalah 

akhlak hanya dikaitkan dengan masalah hubungan anatara manusia saja. 

Atas dasar itu, maka benar akar akhlak adalah akidah dan pohonya adalah 

syariah. Akhlak itu sudah menjadi buahnya. Dua itu akan rusak jika pohonya 

rusak dan pohonya akan rusak jika akarnya rusak. Oleh karena itu akar, pohon, 

dan buah harus dipelihara dengan baik.  

Bagi Nabi Muhammad SAW, Al Qur‟an sebagai cerminan berakhlak. 

Orang yang berpegang teguh pada Al – Qur‟an dan melaksanakan dalam 

kehidupan sehari- hari, maka sudah termasuk meneladani akhlak Rasulullah. 

Sumber akhlak adalah Al – Qur‟ an.
39

 

Dalam diri setiap manusia, terdapat potensi dasar yang mewujudkan 

akhlak baik dan buruk, tetapi sebaliknya pada dirinya juga dilengkapi dengan 

rasio ( pertimbangan pemikiran) dan agama yang dapat menuntun perbuatannya, 

sehingga potensi keburukan dalam dirinya dapat ditekan, lalu potensi 

kebaikannya dapat dikembangkan. Karena itu, manusia sejak lahir harus diberi 

pendidikan, bimbingan dan pembiasaan yang baik, untuk merangsang 

pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan agama dan ilmu pendidikan 

memberikan konsep dan teori tentang perlunya ada proses pendidikan yang 

berlangsung.  
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Konsep manusia yang ideal dalam Islam, yang ideal adalah manusia yang 

kuat imannya dan kuat taqwanya. Ketika manusia memiliki kekuatan taqwa, 

iapun dapat memiliki kekuatan ibadah dan kekuatan akhlak. Orang yang meiliki 

kekuatan iman, disebut Mu‟min, orang yang memiliki kekuatan ibadah disebut 

Muslim, dan orang yang memiliki kekuatan akhlak disebut Muhsin. Bila ketiga 

macam sifat ini menjadi kekuatan dalam diri setiap manusia, maka ia akan 

selamat di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang menjadi tujuan hidup setiap 

manusia.
40

 

Ibnu- Qayyim al- jauziyyah mengatakan, akhlak baik bersumber dari 

taqwa kepada Allah semakin kuat taqwa seseorang, semakin baik pula akhlaknya. 

Taqwa kepada Allah, mendorong manusia mendorong manusia untuk selalu 

berbuat baik terhadap- Nya, hingga dia dapat mencintai- Nya. Sedangkan akhlak 

baik dapat mendorong manusia untuk selalu berkomunikasi dan berinteraksi baik 

terhadap sesama manusia, lalu dia dapat mengajak manusia untuk saling 

mencintai.
41

 

Adapun yang di maksud dengan akhlak baik perangai terhadap semua 

makhluk, dan landasan utama akhlak adalah bersikap bijaksana, pemaaf dan 

sabar. Atau dengn kata lain, perinsip utama akhlak adalah anda berinteraksi 

dengan makhluk yang anda sukai. Atau prinsip dasarnya adalah menahan diri dari 
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menyakiti, menebus diri, menyadari apa yang tampak, membuang kebencian, 

menyaksikan kejernihan, dan membelakangi dunia harta. Al- Ghazali berkata: “ 

akhlak adalah menguasai nafsu ketika sedang dilanda syahwat dan marah, dan 

kembali kepada keadaan sebelumnya.
42

 

Pola pemikiran kependidikan Kiai Hasyim Asy‟ari dalam kitab Adab al-

alim wa-Almuta‟allim beliau mengawali penjelasannya langsung dengan 

mengutip ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadits, yang kemudian diulas dan dijelaskan 

dengan singkat dan jelas. Ia misalnya, menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu 

pengetahuan adalah mengamalkannya. Hal yang demikian, dimaksdukan agar 

ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan di 

akhirat kelak. Mengingat begitu pentingnya, maka syariat mewajibkan untuk 

menuntutnya dengan memberikan pahala yang besar. Para pelajar tidak akan 

memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya tanpa mau 

menghormati guru. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah 

berhasil, mereka ketika masa mencari ilmu sangat menghormati ilmu dan 

gurunya, dan orang-orang yang tidak berhasil dalam menuntut ilmu karena 

mereka tidak mau menghormati ilmu dan gurunya.
43

  

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu: 

pertama, bagi murid hendaknya berniat suci untuk menuntut ilmu, jangan berniat 

untuk hal-hal duniawi, dan jangan melecehkan dan menyepelekannya. Kedua, 
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bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih 

dahulu, tidak mengharapkan materi semata-mata. Di samping itu, yang diajarkan 

hendaknya sesuai dengan tindakan-tindakan yang diperbuat. Dalam hal ini, yang 

dititik beratkan adalah pada pengertian bahwa belajar merupakan ibadah untuk 

mencari ridha Allah yang dapat menghantarkan seseorang memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
44

  

Karena belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan 

nilai-nilai Islam.  

Di samping itu, menurut beliau bahwa ulama‟ dan penuntut ilmu 

mempunyai derajat yang tinggi. Hal ini juga diterangkan dalam al-Qur‟an surat 

al-Mujadalah ayat 11. 

ٍَ َََٖٓأََُهب ًََجِٖهِس ِفٍ َرَفَسُذىْا َنُكىۡ ِلَُم ِإَرا َءاَيُُٓىْا َٗنِزَ   َنُكىۡۖ ٗنَهُه ََفَۡسِخ َف٘فَۡسُذىْا ٗنۡ
ٍَ ٗنَهُه ََشَۡفِع َفَُ٘شُضوْا َُٗشُضوْا ِلَُم َوِإَرا ٍَ ِيُُكىۡ َءاَيُُىْا َٗنِزَ ۚ َٞدَسَجٖذ ٗنِۡعهَۡى ُأوُرىْا َوَٗنِزَ
ًَب َوٗنَهُه  ٌَ ِث ًَُهى   ٔٔ َٞخِجُش َرعۡ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. ( QS. al-Mujadalah ayat 11). 

Pembahasan ini menjelaskan keutamaan ulama‟ serta keutamaan 

belajar- mengajar, juga keutamaan ilmu yang dimiliki oleh ulama‟ yang 

mengamalkan ilmunya. Ketegasan tentang tingginya derajat ulama itu sering 
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diulang, misalnya dengan argumentasi hadits, “al-Ulama‟u waratsatul 

anbiya‟” (Ulama‟ adalah pewaris para Nabi). Hadits ini menyatakan bahwa 

sesungguhnya derajat para ulama‟ setingkat lebih rendah di bawah derajat 

Nabi. Dalam konsep beliau yang telah dituangkan dalam kitab Adab al-Alim 

wa al-Muta‟allim yang menjelaskan perihal akhlak seorang murid dan guru 

dalam meraih ilmu, Yaitu: 

1. Ikhlas 

Secara etimologis ikhlash ( Bahasa Arab) berakar dari kata khalasha 

dengan arti bersih, jernih, murni, tidak bercampur. Setelah dibentuk menjadi 

ikhlash (mashdar dari fi‟il muta‟addi khallasha) berarti membersihkan atau 

memurnikan.  

Secara terminologis yang dimaksud dengan ikhlas adalah beramal 

semata- mata mengharapkan ridha Allah SWT. Dalam bahasa populernya 

ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, hanaya semata- mata mengharapkan ridha 

Allah SWT. 
45

 

Ikhlas yaitu melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya 

mengharapkan ridha-Nya. Kita melaksanakan perintah atau larangan Allah, 

karena mengharap balasan terbaik dari Allah. Jadi, ikhlas itu bukan tanpa 

pamrih. Tetapi pamrih hanya diharapkan dari Allah berupa keridhaan-Nya. 
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Oleh karena itu, dalam melaksanakannya harus menjaga akhlak sebagai bukti 

keikhlasan menerima hukum- hukum tersebut.
46

 

Niat merupakan pokok setiap aktivitas, semua aktivitas dalam hal baik 

buruk sangat bergantung pada niat. Rasulullah SAW. bersabda: 

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. 

Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu yang 

menjadi niatnya. (HR. Bukhari dan Muslim ).
47

  

Perlu diketahui, bahwasannya setiap satu amal dapat saja muncul atas 

dasar niat yang banyak. Bagi yang melakukannya, ia akan memperoleh pahala 

sempurna dari tiap-tiap niat yang banyak itu.
48

  

Untuk itu, baik guru maupun murid senantiasa memurnikan niat dalam 

mencapai sebuah ilmu, mencari dan menyebarkan karena Allah. Menyengaja 

menuju pada Allah, beramal untuk menghidupkan syariat, menerangi dan 

menghiasi hati dengan ilmu. Allah berfirman: 

ٍٓ ُلمۡ َِ ٍَ َنُه اُٞيخِۡهص ٗنَهَه َأعُۡجَذ َأٌۡ ُأِيشُۡد ِإ   ٔٔ ٗنِذَ

Artinya: ”Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya 

menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 

(menjalankan) agama. (QS. Az-Zumr:11). 
49
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  Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk melandasi segala 

aktivitas dengan keikhlasan. Keikhlasan hati kepada Allah itulah yang akan 

mengangkat derajat amal duniawi semata- mata menjadi amal ibadah yang 

diterima oleh Allah. Keikhlasan yang mendalam adalah masalah yang sangat 

penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Sebab ilmu adalah nilai tertinggi yang 

oleh Allah dijadikan alat penentu orang-orang mulia di antara hamba-

hambanya. Sesungguhnya ilmu dengan berbagai cabangnya, duniawi ataupun 

yang bersifat ukhrawi itu tidak akan bercahaya dan sampai pada suatu derajat 

tertinggi, melainkan harus didasari dengan keikhlasan dan tujuan yang 

mulia.
50

  

   Oleh sebab itu dikatakan, “siapa yang satu saat dari umurnya dapat 

selamat secara jernih karena mengharap ridha Allah maka sesungguhnya dia 

telah selamat”. Ini karena kemuliaan ikhlas dan sulitnya membersihkan hati 

dari berbagai kotoran tersebut. Bahkan orang yang ikhlas ialah orang yang 

tidak ada motivasi yang membangkitkannya kecuali mencari taqarrub kepada 

Allah. 
51

 

Untuk itu setiap guru dan murid janganlah berniat kesebalikannya 

dalam menuntut ilmu, yang bertujuan untuk meraih keduniawiaan semata. 

Baik untuk mencari kedudukan, mencari kekayaan, dan berprilaku untuk 
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mengungguli terhadap manusia. Karena setiap amal yang di dasari dengan 

nafsu, tanpa adanya keikhlasan dan niat yang tulus karena Allah justru akan 

mengeruhkan kejernihan dari amal itu sendiri. 

2. Berprilaku qana‟ah 

Qona‟ah  ialah menerima cukup. Qona‟ah itu mengandung lima 

perkara: 1. Meneriama dengan rela akan apa yang ada 2. Memohonkan 

kepada Tuhan tambahan yang pantas, dan berusaha. 3. Menerima dengan 

sabar akan ketentuan Tuhan. 4. Bertawakal kepada Tuhan. 5. Tidak tertarik 

oleh tipu daya dunia. Itulah yang dianamakan qona‟ah, dan itulah kekayaan 

yang sebenarnya. Rasululullah SAW bersabda yang artinya” qona‟ah itu 

adalah harta yang tak akan hilang dan pura ( simpanan) yang tidak akan 

lenyap.” (dirawikan oleh Thabarani dari Jabir). 

Orang yang mempunyai sifat qona‟ah telah memagar hartanya sekedar 

apa yang dalam tangannya dan tidak menjalar kepada yang lain. 
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Qana‟ah yakni menerima segala sesuatu yang telah diberikan oleh 

Allah. Guru dan murid senantiasa harus berprilaku qona‟ah dalam segala 

aspek kehidupan. Dengan menerima segala yang telah diberikan Allah, maka 

akhlak ini akan lebih mempermudah dalam pencapaian keluasan ilmu dan 

amal, karena akhlak ini dapat membentengi pecahnya hati dan akal terhadap 

hal-hal yang kurang bermanfaat dan justru akan melemahkan semangat 
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pencapaian sebuah ilmu. Dengan berakhlak qana‟ah maka akan muncul 

berbagai sumber hikmah. Imam Syafi‟i berkata: 

Artinya: Tidak akan beruntung bagi orang yang mencari ilmu dengan 

memulyakan dirinya dan berlebihan dalam kebutuhannya, akan tetapi 

orang yang beruntung itu adalah orang yang merendahkan diri, 

mencukupkan kebutuhan dan melayani ulama‟.
53

  

Sikap qana‟ah memebebaskan pelakunya dari cekam kecemasan dan 

memberinya kenyamanan psikologis ketika bergaul dengan manusia. 

Dzunnunal- mashri mengatakan “ Barang siapa bersikap qana‟ah maka ia bisa 

merasa nyaman di tengah manusia- manusia sezamannya dan disegani oleh 

mata rekan- rekannya.”  

Sebaliknya, ketiadaan qana‟ah dalam hidup akan menyeret pelakunya 

pada penuhanan materi sehingga kebebasannya teramapas karena kerakusan 

dalam mencari harta duniawi memaksanya untuk menjilat dan perilaku- 

perilaku tercela lainnya. Bannan al- Hammal  mengatakan: “ Orang merdeka 

adalah budak yang tidak tamak, dan budak adalah orang merdeka yang tidak 

qana‟ah. 
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3. Bersikap khusyu‟ 

Khusyu‟ yaitu bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam 

perbuatan yang sedang dikerjakannya. Ciri khusyu‟ yaitu adanya perasaan 

nikmat ketika melaksanakannya.
55

 

Khusyu adalah dengan kerendahan hati atau dengan sungguh-sungguh. 

Bagi seorang guru maka harus merendahkan hati dalam menyampaikan ilmu 

dan bersungguh-sungguh terhadap pencapaian sebuah ilmu, mencerdaskan 

dan membentuk karakter perilaku pada peserta didik. Hendaknya ia tidak 

mengabaikan apapun untuk menasehati muridnya. Kemudian, hendaknya ia 

Selalu mengigatkan bahwa tujuan sebenarnya dari upaya mencari ilmu adalah 

demi ber-taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, bukan demi meraih 

jabatan, kepemimpinan atau untuk bersaing dengan rekan sesamanya. 

Sedangkan peserta didik sendiri harus mengetahui tentang tujuannya mencari 

ilmu, memalingkan diri dari ilmu yang dapat mendatangkan kebingungan 

terhadap dirinya sendiri. Al-Ghazali berkata, ilmu-ilmu yang semata-mata 

mementingkan khilafiyyat (perbedaan pendapat dalam ilmu fiqih) atau 

mujadalat (perdebatan) dalam ilmu kalam, atau pengetahuan tentang cabang-

cabang yang amat rinci, maka pemusatan pikiran tentangnya sambil 

memalingkan diri dari selainnya, tidak akan berakibat lain kecuali kekerasan 

hati, kelalaian akan Allah SWT. keterlibatan dalam kesesatan yang berlanjut 
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serta menguatnya ambisi untuk meraih kedudukan dalam masyarakat. Kecuali 

siapa-siapa yang diselamatkan oleh Allah SWT. dengan rahmat-Nya, atau 

mencampurinya dengan berbagai ilmu keagamaan.
56

  

Sesungguhnya khusyu‟ merupakan manifestasi tertinggi dari sehatnya 

hati. Jika ilmu khusyu‟ telah sirna maka berarti hati telah rusak. Bila khusyu‟ 

tidak ada berarti hati telah didominasi bebrbagai penyakit yang berbahaya dan 

keadaan yang buruk, seperti cinta dunia dan persaingan untuk 

mendapatkannya. Bila hati telah didominasi berbagai penyakit maka telah 

kehilangan kecenderungan kepada akhirat. Bila hati telah sampai kepada 

keadaan ini maka tidak ada lagi kebaikan bagi kaum Muslimin. Karena cinta 

dunia menimbulkan persaingan untuk mendapatkannya, sedangkan persaingan 

terhadap dunia tidak layak menjadi landasan tegaknya urusan dunia dan 

agama.  

Hilangnya khusyu‟ merupakan tanda hilangnya kehidupan dan 

dinamika hati sehingga membuatnya tidak bisa menerima nasehat dan 

didominasi oleh hawa nafsu. Bayangkanlah bagaimana keadaannya setelah 

itu? Pada saat hawa nafsu mendominasi hati, dan nasehat atau peringatan 

tidak lagi bermanfaat baginya maka berbagai syahwatpun merajalela dan 

terjadilah perebuatan kedudukan, kekuasaan, harta dan nafsu syahwat. Bila 
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hal- hal ini mendominasi kehidupan maka tidak akan terwujud kebaikan dunia 

atau agama. 
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Untuk itu peserta didik harus memfokuskan diri pada pencapaian suatu 

keberhasilan dalam ilmu, amal dan akhlak yang baik. 

4. Bersikap Waro‟ 

Waro‟ secara harfiah artinya saleh, menjauhkan diri dari perbuatan 

dosa. Kata ini selanjutnya mengandung arti menjauhi hal- hal yang tidak baik. 

Dan dalam pengertian sufi, al- waro‟ adalah meninggalkan segala yang 

didalamnya terdapat keraguan antara halal dan haram (syubhat). Sikap 

menjauhi diri dari yang syubhat ini sejalan dengan hadits Nabi yang artinya:  

“Barang siapa yang dirinya terbebas dari syubhat, maka 

sesunggunhya ia telah terbebas dari yang haram.” (HR. Bukhori).
58

  

Hadits tersebut menunjukan bahwa syubhat lebih dekat pada yang 

haram. Kaum sufi menyadari bahwa benar setiap makanan, minuman, pakaian 

dan sebagainya yang haram dapat memberi pengaruh bagi yang memakan dan 

meminumnya. Orang yang demikian akan keras hatinya, sulit mendapatkan 

hidayah dan ilham dari Tuhan. Hal ini dipahami dari hadits Nabi yang 

menyatakan bahwa setiap makanan yang haram yabg dimakan oleh manusia 

akaan menyebabkan noda hitam pada hati yang lama-  kelemaan hati akan 
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menjadi keras. Hal ini sangat ditakuti oleh para sufi yang senantiasa 

megharapkan nur Illahi yang dipancarkan lewat hatinya yang bersih.
59

 

Waro‟ adalah menjaga diri ( self protection) dari hal yang haram, baik 

perbuatan, ucapan, sandang, pangan dan papan. Sedangkan waro‟ kamil 

(waro‟ yang sempurna) adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak 

berguna menurut agama, baik sesuatu itu mubah, makruh apalagi haram. 

Dalam masalah waro‟ ini, sebagian ulama meriwayatkan hadits Nabi 

sebagai berikut:  

“ Barang siapa tidak berbuat waro‟ ketika belajar, maka Allah akan 

memberinya cobaan salah satu dari tiga macam: dimatikan dalam 

usia muda, ditempatkan ditengah komunitas orang bodoh, atau 

dijadikan abdi penguasa”. 

Banyak hadits- hadits Nabi yang berisi warning tentang sikap spiritual 

dalam proses belajar seperti ini. Hal demikian dipandang logis, karena paling 

tidak dengan sikap waro‟ pelajara dapat lebih berkosentrasi, belajarnya 

menjadi lancar dan mengarah, sehingga hasilnya juga maksimal.
60

 

Berprilaku waro‟ disini merupakan sikap kehati-hatian terhadap 

perkara yang syubhat bahkan haram dalam segala aspek prilaku kehidupan. 

Baik guru maupun murid harus berprilaku waro‟ terhadap makanan, 

minuman, tempat dan segala sesuatau yang dibutuhkan dalam pencapaian 

ilmu. Dengan akhlak ini hati akan mudah menangkap ilmu, cahaya dan 
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kemanfaat ilmu. Menghindarkan diri dari suatu yang syubhat bahkan haram 

ini dapat memperkokoh keberagamaan dan merupakan kebiasaan para ulama‟ 

yang mengamalkan ilmunya. Rasulullah SAW. bersabda: 

Artinya: “Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, demikian pula 

yang haram. Antara keduanya terdapat sesuatu syubhat yang 

sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Siapa saja yang 

berhati-hati darinya, selamatlah agamanya dan dirinya. Sebaliknya 

siapa yang tergelincir kedalamnya, ia akan jatuh ke dalam 

keharaman.” (HR. Bukhari dan Muslim).
61

  

Termasuk perbuatan waro‟ adalah menghindari perut kenyang, terlalu 

banyak tidur dan banyak ngobrol yang tidak berguna dan jika mungkin 

hindarilah makanan pasar, karena makanan pasar itu cenderung lengah, dan 

orang- orang fakir melihatnya tetapi tidak mampu membelinya sehingga 

mereka tersiksa karenanya maka hilanglah berkah makanan itu. 

Syaikh Imam yang mulia Muhammad ibnu Fadhal pada masa 

belajarnya tidak pernah menyantap makanan pasar. Ayahandanya 

Muhammad, yaitu Fadhal, tinggal dikampung, setiap hari jum‟at mengirim 

makanan kerumahnya, pada suatu hari Fadhal melihat roti pasar di rumah 

anaknya, iapun marah dan enggan berbicara denganya. Muhammad mohon 

maaf dan menjelaskan “ Saya tidak membeli roti itu dan sayapun tidak 

memakannya, tetapi itu pemberian temanku”, lalu sang ayah menimpali “ Bila 

kamu berhati- hati dan waro‟, niscaya temanmu tidak akan sembarangan 
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seperti itu”.  Demikian pula para pelajar tempo dulu berbuat waro‟ dan 

ternyata mereka mendapat taufiq ilmu dan penyebaranya sehingga keharuman 

nama mereka abadi sepanjang masa.
62

 

Termasuk waro‟ juga adalah menghindar dari orang yang suka berbuat 

anarkhi, ma‟siat dan pemalas, (tetapi bergaullah dengan orang- orang shalih) 

karena pergaulan itu pasti membawa pengaruh.
63

 

Untuk itu, sikap waro‟ ini perlu diperhatikan baik bagi guru maupun 

murid. Dengan berhati-hati maka tidak akan cenderung untuk menuruti hawa 

nafsu dan syahwat yang nantinya akan menimbulkan keburukan dan 

kejahatan. 

Syaikh al-Zarnuji berkata bahwa seorang murid yang berperilaku 

wirai, maka ilmunya akan lebih bermanfaat, dan belajarnya lebih mudah. 

Termasuk perilaku waro‟ adalah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan 

banyak bicara.
64

 

5. Berperilaku zuhud (sederhana) 

Secara harfiah zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat 

keduniawian,. Sedangkan menurut Harun Nasution zuhud artinya keadaan 

meninggalkan dunia dan hidup kematerian. Selanjutnya al- Qusyairi 

mengatakan bahwa diantara para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan 
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zuhud. Sebagian ada yang mengatakan bahwa zuhud adalah orang yang zuhud 

di dalam masalah yang haram, karena yang halal adalah sesuatu yang mubah 

dalam pandangan Allah, yaitu orang yang diberikan nikamat berupa harta 

yang halal, kemudian ia bersyukur dan meninggalkan dunia itu dengan 

kesadarannya sendiri. Sebagian pula ada yang mengatakan bahwa zuhud 

adalah zuhud dalam yang haram sebagai suatu kewajiban. Zuhud termasuk 

salah satu ajaran agama yang sangat penting dalam rangka mengendalikan diri 

dari pengaruh kehidupan dunia.
65

  

Sederhana di sini yaitu menggunakan segala sesuatu yang tersedia 

baik berupa benda dan lain-lain menurut keperluan dan tidak berlebih-lebihan. 

Baik guru maupun murid senantiasa berperilaku sederhana dalam segala hal, 

tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana tidaklah berarti hidup 

melarat atau hidup serba kekurangan. Hidup sederhana adalah hidup yang 

wajar yang terletak diantara hidup kekurangan dan hidup yang mewah, atau 

dengan kata lain hidup secara seimbang. 

Zuhud merupakan pertanda kebahagiaan, manifestasi penjagaan Allah, 

apabila cinta dunia merupakan pangkal kekeliruan, maka membencinya 

merupakan pangkal segala ketaatan dan kebaikan. Mengenai zuhud ini, kita 

bisa menyimak ayat al-Qur‟an yang menyifati dunia dengan mata‟ul ghurur 

(kesenangan yang menipu). Allah berfirman: 
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ًُٓىْا ًَب ٗعَۡه َُب ٗنَۡذَُىُٖح َأََ َُُكىۡ َوَرَفبُخُشۢ َٞوِصََُخ َٞوَنهۡى َٞنِعت ٗنُذَۡ   َوٗنَۡأوَۡنِٖذۖ ٗنَۡأيَۡىِٖل ِفٍ َٞوَرَكبُثش َثُۡ

ًََثِم ٌُ ُثَى اُٞيصَۡفّش َفَزَشيُٖه ََِهُُج ُثَى َََجبُرُهۥ ٗنُۡكَفبَس َأعَۡجَت َغٍُۡث َك  ٗنٓۡأِخَشِح َوِفٍ اُۖٞدَطٖى ََُكى

ٍَ َٞوَيغِۡفَشح َٞشِذَذ َٞعَزاة  َُٓب ٗنَۡذَُىُٖح َوَيب َۚٞوِسظَۡىٌٖ ٗنَهِه ِي   ٕٓ ٗنُۡغُشوِس َيَزُٖع ِإَنب ٗنُذَۡ

Artinya:“ Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini 

hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan 

bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang 

banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya 

mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 

kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di 

akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 

keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah 

kesenangan yang menipu .” (QS. Al-Hadid:20).
66

  

Kehidupan yang dihimbaukan oleh Islam adalah kehidupan yang 

seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang kehidupan jasmani dan rohani. 

Orang yang semata-mata mendasarkan kehidupan untuk menuntut kesenangan 

duniawi biasanya lupa pada kehidupan ukhrawi. Sehari-hari pikirannya tertuju 

bagaimana supaya hartanya bertambah dan menjadi banyak, dan hanya 

memenuhi keinginan-keinginan nafsunya. Tingkatan terendah zuhud adalah 

tidak meninggalkan ketaatan karena dunia atau tidak mengerjakan maksiat 

karenanya. Sedangkan tingkatan tertinggi zuhud adalah tidak mengambil 

sedikit pun dari dunia ini, kecuali bila yakin bahwa mengambilnya lebih 

disenangi oleh Allah daripada meninggalkannya. Di antara derajat tersebut, 

terdapat derajat lainnya. Zuhud yang benar ditandai oleh tiga hal: tidak merasa 

senang dengan apa yang kita miliki, tidak merasa sedih tatkala harta kita sirna, 
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dan tidak menyibukkan diri mencari dunia dan bersenang-senang 

dengannya.
67

  

Menurut Imam Al- Ghazali ada tiga tanda kezuhudan yang harus ada 

pada batin seseorang: pertama, tidak bergembira dengan apa yang ada dan 

tidak bersedih karena hal yang hilang. Sebagaimana firman Allah dalm 

Qur‟an surat al- Hadid ayat 23: 

ًَٓب َءاَريُٖكىۡۗ َو ِنَكَُۡهب    َٖٕفُخىٍس  َٞنب َُِذُت ُكَم ُيخَۡزبل ٗنَهُهَرأَۡسىْۡا َعَهًٖ َيب َفبَرُكىۡ َوَنب َرفَۡشُدىْا ِث

Artinya: (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan 

berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu 

jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi 

membanggakan diri. (QS. al- Hadid ayat 23).
68

 

Kedua, sama saja disisinya orang yang mencela dan orang yang 

mencacinya yang pertama merupakan tanda zuhud dalam harta sedangkan 

yang kedua merupakan tanda zuhud dalam kedudukan. Ketiga, hendaknya ia 

bersama Allah dan hatinya lebih banyak didominasi oleh lezatnya keta‟atan, 

karena hati dapat terbebas sama sekali dari cinta, cinta dunia atau cinta 

Allah.
69

 

Seorang guru dan murid senantiasa membiasakan prilaku zuhud ini, 

karena akhlak ini untuk membentengi dari sifat pemborosan dan bakhil, serta 
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tidak terlalu memikirkan dunia yang menjadi penghambat terhadap 

tercapainya keberhasilan ilmu dan akhlakul karimah. 

6. Berprilaku tawadhu 

Tawadhu artinya rendah hati, lawan kata dari sombong atau takabur. 

Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya dari orang lain, sementara 

orang yang sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Rendah hati tidak 

sama dengan rendah diri, karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan 

diri. Sekalipun dalam praktiknya orang yang rendah hati cenderung 

merendahkan dirinya dihadapan orang lain, tetapi sikap tersebut bukan lahir 

dari rasa tidak percaya diri.  

Sikap tawadhu sesama manusia dalah sifat mulia yang lahir dari 

kesadaran akan kemahakuasaan Allah SWT atas segala hamba- Nya. Manusia 

adalah makhluk lemah yang tidak berarti apa- apa dihadapan Allah SWT. 

Manusia membutuhkan karunia, ampunan dan rahmat dari Allah. Tanpa 

rahmat, karunia dan nikmat dari Allah SWT, manusia tidak akan bisa bertahan 

hidup, bahkan tidak akan pernah ada di atas permukaan bumi ini.  

Orang yang tawadhu menyadari bahwa apa saja yang dia miliki, baik 

bentuk rupa yang cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, harta kekayaan, 

maupun pangkat dan kedudukan dan lain- lain sebagainya, semuanya itu 

karunia dari Allah SWT. Allah SWT berfirman QS. An- Nahl 16: 53: 



 

 

ًَخ ِيٍ ِثُكى َوَيب ٍَ َِٞعۡ ًِ ٌَ َرجۡ َفِئَنُِۡه ٗنُعُش َيَسُكُى ِإَرا ُثَى ٗنَهِهۖ َف   ٖ٘ َُٔسو

Artinya: “ Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari 

Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, 

maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.”( QS. An- 

Nahl 16: 53).
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Dengan kesadaran seperti itu sama sekali tidak pantas bagi dia untuk 

menyombongkan diri sesama manusia, apalagi menyombongkan diri terhadap 

Allah.
71

 

Tawadhu merupakan sikap merendahkan hati, tidak memandang pada 

diri sendiri lebih dari orang lainnya, dan tidak menonjolkan diri sendiri, yang 

mana sikap ini perlu dimiliki oleh seorang guru dan murid. Tawadhu 

merupakan suatu bentuk perilaku yang diperintahkan oleh Allah melalui 

firman-Nya: 

ٍَ َجَُبَدَك َوٗخِۡفطۡ ًُؤِۡيُُِ   ٨٨ ِنهۡ
Artinya: “Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang 

beriman.” (QS. al-Hijr:88).
72

 

 Tawadhu ( rendah hati) merupakan salah satu akhlak terpuji atau sifat 

yang luhur. Seorang Muslim mesti bertawadhu karena itu merupakan ruh 

iman yang hidup dan perasaan yang lembut yang memperkokoh persaudaraan 

diantara umat. Allah SWT berfirman:  

  ٣ٖ اُٞطىل ٗنِۡجَجبَل َرجُۡهَغ َوَنٍ ٗنَۡأسَۡض َرخِۡشَق َنٍ ِإَََك َيَشًدبۖ ٗنَۡأسِۡض ِفٍ َرًِۡش َوَنب
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Artinya: “ Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 

sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat 

menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi 

gunung.”( QS. Al- Isra‟ ayat 37).
73

 

Ayat ini merupakan bimbingan Allah agar seorang Muslim menjauhi 

sifat sombong, sebagai kebalikan dari sifat tawadhu. Kemudian orang- orang 

yang sombong didunia ini hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah SWT. 

Demikian pula matanya dibutakan. Karena itu mereka tak dapat merasakan 

dan mengambil manfaat kekuasaan Allah serta tanda- tandanya di sekitar 

mereka sendiri.  

Karena itu seorang Muslim mesti bertawadhu agar ditinggikan 

kedudukannya dan jangan sombong agar tidak turun kedudukannaya. Sudah 

merupakan sunatullah bahwa Allah mengangkat orang- orang yang 

bertawadhu kepada- Nya, lalu merendahkan orang- orang yang sombong.
74

 

Setiap murid hendaknya tidak bersikap angkuh terhadap ilmu dan 

tidak pula menonjolkan kekuasaan terhadap guru yang telah mengajarinya, 

tetapi menyerahkan sepenuhnya kendali dirinya dan mematuhi segala 

nasihatnya. Murid sudah sepatutnya bersikap demikian dihadapan gurunya, 

dan mengharapkan pahala serta kemuliaan dengan berkhidmat kepadanya. 

Akhlak ini untuk membentengi dari sikap sombong terhadap manusia atau 
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orang lain yang memiliki kapasitas keilmuan, derajat dan lain-lain di 

bawahnya. 

7. Berprilaku kasih sayang antar sesama 

Kasih sayang merupakan akhlak yang melembutkan akhlak tercela 

seseorang, berusaha menghilangkannya dan menyesali kesalahan- 

kesalahannya. Setelah itu diharapkan ada petunjuk baginya berupa 

kesempurnaan pada tabi‟at. Sebab keras hati itu mendorong seseorang jatuh 

ketingkatan binatang dan menghilangkan emosi yang menghidupkan rasa 

malu dan belas kasih. 

Sebaliknya, emosi diatas sering ada pada binatang yang menyayangi 

anak- anaknya. Karena itu keras hati dapat menjatuhkan fitrah manusia pada 

tingkatan binatang. Bahkan pada tingkatan benda mati yang bergerak.  

Kasih sayang itu merupakn sifat Allah SWT. Dan salah satu asma- ul 

husna- Nya Allah SWT. Itu adalah yang Maha pengasih dan Maha 

Penyayang., sebab kasih sayang- Nya meliputi semua makhluk dan semua 

kerajaan- Nya. Setiap kali sinar ilmunya memancar, memancar pula sinar 

kasih sayang- Nya yang melimpah.  

Kasih sayang adalah kelembutan dalam hati yang dihubungkan dengan 

rasa sakit ketika terasa oleh indra. Atau kasih sayang adalah mendampingi 

teman diwaktu suka dan duka.  



 

 

Kasih sayang juga merupakan akhlak terpuji orang  Muslim. Sebab 

tempat tumbuhnya kasih sayang itu kesuciaan diri dan ruh, sedang ketika 

beramal salih, menjauhi keburukan dan tidan berbuat kerusakan, merupakan 

proses penyucian diri dan ruhnya. Barang siapa membiasakan hal tersebut 

maka kasih sayang itu tak akan lepas dari hatinya. Ingat, orang Muslim itu 

hendaklah saling berpesan dan saling mengajak kepada kasih sayang. 

ٌَ ُثَى ٍَ َكب ٍَ ِي ًَِخ َوَرَىاَصىْۡا ِث٘نَصجِۡش َوَرَىاَصىْۡا َءاَيُُىْا َٗنِزَ ًَشَۡد َُِخ َأصَۡذُٖت ُأْوَنِٖٓئَك  ٣ٔ ِث٘نۡ ًَ ًَُۡ   ٨ٔ ٗنۡ
Artinya: “ Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman 

dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk 

berkasih sayang. 18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling 

berpesan itu) adalah golongan kanan.” (QS. Al- Balad: 17- 18).
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Amalkanlah sabda Rasul SAW: “ Sesungguhnya Allah  menyayangi 

diantara hamba- hamba- Nya yang punya kasih sayang.”, “ 

Sayangilah yang dibumi, maka yang dilangit menyanyangi kalian.”, “ 

Barang siapa yang tak menyanyangi ia tak akan disayangi.”, “ Kasih 

sayang itu tak dicabut kecuali dari yang celaka.”, “ Perumpamaan 

orang- orang yang beriman ketika saling mencintai, menyayangi dan 

mengasihi adalah seperti tubuh yang bila salah satu anggotanya sakit, 

maka seluruh tubuh itu merasakannya tak bisa tidur dan demam.”
76

 

Pada dasarnya sifat kasih sayang itu adalah fitrah yang dianugerahkan 

oleh Allah kepada semua makhluk yang bernyawa. Bukan hanya manusia saja 

yang diberi sifat kasih sayang oleh Allah, akan tetapi binatang pun juga diberi 

oleh-Nya. Allah memerintahkan kepada umat Islam agar mengasihi sesama 

manusia, terlebih terhadap sesama mukmin. Allah berfirman: 

ًَب ٌَ ِإََ ًُؤِۡيُُى ٍَ َفَأصِۡهُذىْا ِٞإخَۡىح ٗنۡ ٌَ َنَعَهُكىۡ ٗنَهَه َوَٗرُمىْا َأَخَىَُۡكىۡۚ َثُۡ ًُى   ٓٔ ُرشَۡد
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Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. 

Al-Hujarat:10).
77

  

Bersikap saling mengasihi dan menyayangi merupakan suatu 

kewajiban bagi seorang murid dan guru guna mencapai suatu tujuan. Guru 

adalah penyebab kehidupannya di alam yang baka. Dan sekiranya bukan 

karena pendidikan sang guru, niscaya apa yang diperoleh dari ayah akan 

menjerumuskannya ke dalam kebinasaan yang terus-menerus. Sedangkan apa 

yang diperolehnya dari guru, itulah yang akan berguna baginya untuk 

kehidupan ukhrawinya yang langgeng. Yang dimaksud tentunya adalah guru 

yang mengajarkan ilmu-ilmu akhirat, atau ilmu-ilmu duniawi untuk 

digunakan sebagai sarana untuk akhirat, bukan untuk dunia saja.
78

  

Dengan berprilaku kasih sayang maka akan muncul sifat saling 

menghormati antar sesama. Sikap menghormati sesama manusia ini sangat 

ditekankan, karena merupakan suatu bentuk tindakan menjaga hak- hak 

sesama manusia. Termasuk menghormati sesama manusia adalah ramah 

tamah, berbicara dengan sopan, tidak menyinggung perasaan, dan 

mengucapkan salam ketika bertemu baik di jalan maupun dalam suatu majlis. 

8. Berprilaku sabar dan Tabah 
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Sabar secara etimologis, sabar ( ash- shabr) berarti menahan dan 

mengekang ( al- habs wa al- kuf). Secara terminologis sabar berarti menahan 

diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah.
79

 

Menurut pendapat lain sabar berarti tabah hati. Dikalangan para sufi 

sabar diartikan sabar dalam menjalankan perintah- perintah Allah, dalam 

menjauhi segala larangan- Nya dan dalam menerima segala percobaan- 

percobaan yang ditimpakan- Nya pada diri kita. Sabar adalah sikap yang 

diawali dengan ikhtisar, lalu diakhiri dengan ridha dan ikhlas bila seseorang 

dilanda cobaan dari Allah. 

Sifat sabar itu hanya dikaruniakan Tuhan kepada manusia, tidak 

kepada makhluk yang lain. Sebab, disamping manusia mempunyai hawa 

nafsu, ia juga dianugerahi akal untuk mengendalikan hawa nafsu itu supaya 

jangan samapi merusak.
80

 

Sabar yaitu ketahanan mental dalam menghadapi kenyataan yang 

menimpa diri kita. Ahli sabar tidak akn mengenal putus asa dalam 

menjalankan ibadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang- orang 

yang sabar. Oleh karena itu, perintah bersabar bukan perintah berdiam diri, 

tetapi perinath untuk terus berbuat tanpa berputus asa.
81
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Ketahuilah, bahwa sabar dan tabah adalah pangkal yang besar untuk 

segala urusan, tetapi jarang yang melakukan. Seprti sair dikatan sebagai 

berikut: 

“ Semua orang berlomba menuju kemuliaan, tetapi jarang yang punya 

ketabahan.”  

 Maka sebaiknya pelajar berhati tabah dan sabar  dalam berguru, 

dalam mempelajari suatu kitab jangan ditinggalkan terbengkalai, dalam sauatu 

bidang study jangan berpindah kebidang lain sebelum yang pertama sempurna 

dipelajari, dan dalam hal daerah belajar jangan berpindah ke daerah lain 

kecuali karena terpaksa. Karena itu semua dapat mengacaukan urusan, 

mengganggu pikiran, membuang- buang waktu dan menyakiti sang guru. 

Dan pelajar hendaknya tabah dalam melawan kehendak hawa 

nafsunya, penyair berkata:  

“ hawa nafsu adalah wujudnya kehinaan, jajahan nafsu adalah 

jajahan kehinaan”.  

Hendaknya pula bersabar dalam mengahadapi segala ujian dan 

bencana. 

Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sairnya berkata: “  

Ah, tak mampu ku meraih ilmu, 

tanpa dengan enam prilaku: 

berikut saya jelaskan semua padamu, 

Cerdas, semangat, sabar dan cukup sangu, 

ada piwulang guru dan sepanjang waktu.
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Sabar merupakan salah satu sifat keutamaan yang sangat dibutuhkan 

oleh seorang muslim, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam 

kehidupan agamanya. Antara sabar dan syukur ada keterkaitan seperti 

keterkaitan yang ada antara hikmah dan cobaan dimana manusia tidak bisa 

terlepas dari keduanya. Karena syukur dengan amal perbuatan menuntut 

adanya kesabaran dalam beramal, maka kesabaran memiliki tiga macam 

bentuk: pertama, sabar atas ketaatan. Kedua, sabar dari kemaksiatan. Ketiga, 

sabar menerima cobaan. Oleh karena itu, sabar adalah separuh iman, sebab 

tidak satupun maqam iman kecuali disertai kesabaran. Bahkan Allah akan 

memberikan derajat yang tinggi dan kebaikan, dan menjadikannya sebagai 

buah dari kesabaran. Firman-Nya: 

ٍَ َۗٞثبق ٗنَهِه ِعَُذ َوَيب َََُفُذ ِعَُذُكىۡ َيب َُجِۡضََ ٍََٗن َوَن ٍِ َأجَۡشُهى َصَجُشٓوْا ِزَ  َكبَُىْا َيب ِثَأدَۡس
 ٌَ ًَُهى  ٦ٙ ََعۡ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami akan memberikan balasan kepada 

orangorang dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka perbuat”. (QS. An-Nahl:96).
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 Sabar adalah kondisi dalam diri atau sesuatu yang tidak diinginkan dan 

rela dan berserah. Seorang Muslim hendaklah bersabar atas sesuatu yang 

kurang menyenangkannya seperti ibadah dan taat kepada Allah SWT terus- 

menerus. Ia juga mesti sabar untuk tidak maksiat kepada- Nya, sehingga tidak 

membiarkan diri coba- coba mendekati dan melakukannya selama kuat untuk 

itu. Kemudian ia mesti sabar atas berbagai ujian datang maka tak berarti 
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sambil mengeluh dan menggerutu. Ia juga mesti ingat bahwa semua takdir itu 

berlaku dan keputusan Allah SWT. Itu merupakan keadilan dan 

kebijaksanaan- Nya. Apakah ia mau bersabar atau menegeluh atas semua ini, 

jika bersabar ia mendapat pahala besar, sedang ia mengeluh ia sangat tertipu. 

Jika banayak krisis yang melilit seorang Muslim maka sabar itu satu- 

satunya pemberi cahaya agar terhindar dari kejatuhan dan pesimis. Sabar itu 

merupakan akhlak terpuji yang diperlukan seorang Muslim dalaam 

menjalankan agama dan dunia. Karena itu ia mesti tahan atas berbagai 

penderitaan tanpa harus merintih. Ia juga mesti yakin kepada Allah dan 

beriman kokoh dalam menjalani berbagai ujian ini. 
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Untuk itu, seorang guru harus sabar dalam menyampaikan ilmu, pelan- 

pelan dalam menyampaikannya dan memahami karakter setiap murid agar 

para murid tetap antusias dalam menerima pelajaran. Sedangkan murid 

sendiripun juga harus sabar dalam menerima ilmu, dan bersabar pula terhadap 

kekerasan seorang guru. Murid harus berfikir terhadap hal yang ditujukan 

kepadanya, dengan fikiran yang positif, bahwa hal yang demikian itu untuk 

kebaikan dirinya. 

9. Menghindari hal-hal yang kotor dan maksiat 

Dalam hal ini para guru dan murid senantiasa harus 

menghindarinya,jangan mengerjakan hal yang demikian itu, karena perbuatan 
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kotor dan maksiat dapat menjatuhkan pada martabat yang jelek, dan perilaku 

tersebut justru dapat menyurutkan cahaya hati dan kejernihannya. Sehingga 

menghilangkan kefahaman dan menyerapnya sebuah ilmu ke dalam hati. Hati 

harus disucikan dari perilaku yang buruk dan sifat-sifat tercela. Hal ini 

mengingatkan bahwa ilmu adalah ibadahnya hati, dan mendekatnya batin 

manusia kepada Allah SWT. 

Kalbu adalah rumah tempat para malaikat turun dan menetap. 

Sedangkan sifat-sifat yang buruk seperti emosi, syahwat, dendam, iri angkuh, 

dan yang sejenisnya adalah anjing-anjing yang senantiasa menyalak. Maka 

bagaimana mungkin para malaikat bersedia memasuki hati seseorang yang 

penuh dengan anjing-anjing?!. Padahal, dapat dipahami bahwa cahaya ilmu 

takkan dihujamkan Allah ke dalam hati seseorang kecuali dengan perantaraan 

para malaikat. Allah berfirman: 

ٌَ ۞َوَيب  ًَُه َأٌ ِنَجَشٍش َكب ًُب ِإَنب ٗنَهُه ََُكِه ٌِٕ ِيٍ َأوۡ َودۡ ٍَ اَٞسُسىل َُشِۡسَم َأوۡ ِدَجبٍة َوَسٓا  َفُُىِد
َِِهۦ  ٌٍ ِإََُهۥ َََشٓبُءۚ َيب ِثِئرۡ       ٔ٘ َٞدِكُى َعِه

Artinya: “Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah 

berkata-kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau 

dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) 

lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia 

kehendaki”. (QS. Asy-Syuura: 51).
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 Dan seperti itu pula rahmat ilmu-ilmu yang dimasukan-Nya ke dalam 

hati manusia, pastilah dilaksanakan oleh para malaikat yang diberi-Nya kuasa 

untuk itu. Dan mereka ini adalah makhluk Allah yang tersucikan dan 
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terjauhkan dari sifat-sifat tercela. Karenanya mereka juga tidak akan 

mementingkan sesuatu selain yang baik, dan tidak akan membagi-bagi rahmat 

Allah yang khazanah-khazanahnya berada di tangan mereka, kecuali hanya 

kepada orang-orang yang hatinya baik, bersih, dan suci.
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BAB IV 

ANALISIS PEMIKIRAN KH HASYIM ASY’ARI TENTANG PENDIDIKAN 

AKHLAK DALAM KITAB ADAB AL-ALIM WA AL-MUTA’ALLIM 

A. Pengertian pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan 

Jika ditinjau secara etimologis istilah pendidikan berasal dari kata 

“didik” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an”. Pendidikan berarti peroses 

pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; 

proses, cara, perbuatan mendidik. 

Dalam bahasa Yunani, istilah pendidikan disebut dengan paedagogi 

yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, 

istilah pendidikan disebut dengan education yang artinya pengembangan atau 

bimbingan. Naquib Al- Attas menyebutkan mengenai istilah education. 

Menurut Al- Attas, istilah education secara konseptual dikaitkan dengan kata 

latin educare atau sering disebut educe dalam bahasa Inggris, yang berarti 

mengasilkan dan mengembangkan, mengacu kepada segala sesuatu yang 

bersifat fisik dan material.
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang 

cukup memadai tentang makna pemdidikan, yaitu: “ Pendidikan dari 

segi bahasa berasal dari kata dasar didik, dan diberi awalan men, 

menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan 

memberi latihan ( ajaran). Pendidikan sebagai kata benda berarti 

proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan latihan.” 
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Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan disebut dengan Tarbiyyah, 

dengan kata kerja tabba yang berarti mendidik. Kamus bahasa Arab 

menyebutkan istilah tarbiyyah berasal dari tiga kata, yaitu: 

1. Raba- yarbu, yang artinya bertambah dan tumbuh. 

2. Rabiya- yarba dengan wazan (bentuk) khafiya- yakhfa yang berarti 

menjadi besar 

3. Rabba- yarubbu dengan wazan (bentuk) madda- yamuddu, berarti 

memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, dan memelihara. 

Imam Al- Baidhawi dalam tafsirnya “Anwarut Tanzil Wa Asrarut 

Ta‟wil”, ia berpendapat bahwa makna asal kata Ar- Rabb adalah At- Tarbiyah, 

yang artinya menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. 

Kemudian kata Ar- Rabb tersebut dijadikan sifat Allah SWT, sebagai 

Mubalaghaah (penekanan).
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Kata kerja rabba (mendidik) sudah digunakan pada zaman Nabi 

Muhammad SAW. Seperti terlihat dalam ayat Al- Qur‟an dan hadits Nabi. 

Dalam ayat Al-Qur‟an Al- Isra: ayat 24 kata ini digunakan dalam susunan 

sebagai berikut:  

ًَب َٗخِۡفطۡو ٍَ ٗنُزِل َجَُبَح َنُه ًَِخ ِي ًَب َسِة ُلمَو ٗنَشدۡ ًَب ٗسَۡدًُۡه   ٕٗ اَٞصِغُش َسَثَُبٍَِ َك

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan 

penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah 

mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku 

waktu kecil". ( QS. Al- Isra: ayat 24).
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Dalam bentuk kata benda, kata “rabba” ini digunakan “Tuhan”, 

mungkin karena Tuhan juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara, malah 

mencipta.
91

 

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju 

terbentuknya keperibadian  yang utama. Menurut Azra pendidikan merupakan 

suatu proses penyiapan sumber daya manusia untuk menjalankan kehidupan 

dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. 

Sementara itu, menurut Undang- Undang Sistem Pendidikan 

Nasioanal, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
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masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan lebih meniti beratkan 

kepada transformasi nilai dan pembentukan keperibadian.
92

 

Pengertian pendidikan dalam arti teoritis filososfis adalah pemikiran 

manusia terhadap masalah- masalah ke pendidikan untuk memecahkan dan 

menyusun teori- teori baru dengan mendasarkan kepada pemikiran formatif, 

spekulatif, rasional efirik, rasinonal filosofis, maupun historis filosofis. 

Sedangkan pendidikan adalah suatu proses pemindahan atau transformasi 

pengetahuan maupun pengembangan potensi-potensi yang di miliki subyek 

didik untuk mencapai secara optimal, secara membudayakan manusia melalui 

transformasi nilai- nilai yang utama.  

Pengertian pendidikan menurut orang- orang Yunani, lebih kurang 600 

tahun sebelum masehi, telah dinyatakan bahwa pendidikan ialah usaha 

manusia untuk jadi manusia. Hal ini menunjukan bahwa tidaklah mudah 

menjadi manusia. Jadi, tujuan mendidik adalah ialah memanusiakan manusia. 

Agar tujuan itu dapat di capai dan agar program dapat disusun maka ciri- ciri 

manusia yang telah menjadi manusia itu haruslah jelas.  

Pengertian pendidikan seperti yang lazim dipahami sekarang belum 

terdapat di zaman Nabi. Tetapi usaha kegiatan yang dilakukan oleh Nabi 

dengan menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan 

ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memeberi motivasi dan 

menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan 
                                                             

92
. Ahmad Munjin Nasin & Lilik Nur Kholidah, Metode Teknik Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 1- 2. 



 

 

pribadi muslim itu, telah mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang. 

Orang Arab Makkah yang tandinya penyembah berhala, musyrik, kafir, kasar 

dan sombong maka dengan usaha dan kegiatan Nabi mengislamkan mereka 

lalu tingkah laku mereka berubah menjadi penyembah Allah Tuhan Yang 

Maha Esa, mukmin, muslim, lemah lembut dan hormat pada orang lain. 

mereka telah berkepribadian muslim sebagai mana yang telah diciptakan oleh 

ajaran Islam. Dengan itu berarti Nabi telah mendidikan membentuk 

keperibadian yaitu keperibadian muslim dan sekaligus berarti bahwa Nabi 

Muhammad SAW adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau 

lakukan dalam memebentuk manusia, kita rumuskan sekarang dengan 

pendidikan islam. Cirinya ialah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai 

dengan petunjuk ajaran Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, 

alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilan. Dengan demikian, 

secara umum dapat kita katakana bawa pendidikan islam itu adalah 

pembentukan kepribadian muslim.
93

 

Abdurrahman An- Nahlawi membuat kesimpulan mengenai 

pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pendidikan adalah suatu proses yang mengenai tujuan, sasaran, dan objek. 

2. Secara mutlak, pendidikan yang sebenarnya hanyalah Allah SWT, 

pencipta fitrah, dan pemberi berbagai potensi. 
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3. Pendidikan menuntut adanya langkah- langkah yang secara bertahap harus 

dilalui oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, sesuai dengan 

urutan yang telah di susun secara sistematis. 

4. Kerja pendidik harus mengikuti aturan penciptaan dan pengadaan yang 

dilakukan Allah SWT, sebagaimana harus mengikuti Syara‟ dan Din 

Allah SWT. 

Pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan dari dalam diri 

manusia menjadi satu. Kegiatan hidup yang berhubungan dengan Tuhan baik 

kegiatan untuk bersifat pribadi maupun kegiatan social. 

Pendidikan merupakan usaha menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatn bimbingan pengajaran/ latihan bagi perananya dimasa yang akan 

dating sesuai dengan keagamaanya.
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Ahmad Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai “ Suatu 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani murid menuju terbentuknya keperibadian yang utama”. 

Dari pengertian ini terdapat beberapa unsure yaitu: usaha, guru, murid, dasar 

dan tujuan.  

Menurut Al- Ghazali pendidikan yaitu “ Proses memanusiakan 

manusia sejak masa kejadianya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu 
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pengetahuan yang disampaikan dalm bentuk pengajaran secara bertahap, 

dimana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan 

masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia 

yang sempurna”.
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Bila pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik yang 

bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan berarti 

menumbuhkan personalitas (keperibadian) serta menanmkan rasa tanggung 

jawab. Usaha kependidikan bagi manusia menyerupai makanan yang 

berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan manusia. 
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Secara alamiah, manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam 

kandungan sampai meninggal, mengalami proses tahap demi tahap. Demikian 

pula kejadian alam semesta ini diciptakan Tuhan melalui proses setingkat 

demi setingkat. 

Pola perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang 

berproses demikian berlangsung diatas hukum alam yang ditetapkan oleh 

Allah sebagai “sunnatullah”.  

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia; aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara 
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bertahap. Oleh karena itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada 

optimalisasi perkembangan/ pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana 

berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan akhir perkembangan/ 

pertumbuhannya. Tiada satu pun makhluk ciptaan tuhan diatas bumi yang 

dapat mencapai kesempurnaan/ kematangan hidup tanpa berlangsung melalui 

suatu proses.  

Akan tetapi, suatu proses yang diinginkan dalam usaha kependidikan 

adalah proses yang terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak anak didik 

(manusia) kepada titik optimal kemampuannya. Sedangkan tujuan yang 

hendak dicapai adalah terbentuknya kepribadian yang bulat dan utuh sebagai 

manusia individual dan sosial serta hamba Tuhan yang mengambdikan diri 

kepada- Nya.  

Mortimer J.Adler mengartikan: pendidikan adalah proses dengan mana 

semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang 

dapat dipengaruhi pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun 

untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang 

ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik.
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Jadi, pendidikan ialah proses memanusiakan manusia sejak masa 

kejadianya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang 
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disampaikan dalm bentuk pengajaran secara bertahap, dimana proses 

pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju 

pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna. 

 

2. Pengertian Akhlak 

Kata “ akhlak” berasal dari bahasa Arab “ khuluq”, jamaknya “ 

khuluqun”, menurut luqhot diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah 

laku, atau tabi‟at.
98

  

Sedangkan dalam buku dasar- dasar pendidikan agama Islam karangan 

H. Abu Ahmadi dan Noor Salimi akhlak secara bahasa ialah berasal dari kata 

Khalaqa, yang kata asalnya khuluqun, yang berarti: perangai, tabiat, adat atau 

khalqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secar etimologi akhlak itu 

berarti, perangai, adat, tabiat, atau sitem perilaku yang dibuat.
99

 

Akhlak dalam bahasa Arab merupakan jama‟ dari khuluq yang 

mengandung beberapa arti, diantaranya: a. tabiat, yaitu sifat dalam diri yang 

terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan. b. Adat, 

yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni 

berdasarkan keinginannya. c. watak, cakupannya meliputi hal- hal yang 
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menjadi tabiat dan hal- hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak 

juga bisa berarti kesopanan dan agama. 
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Karena akhlak secara kebahsaan bisa baik atau buruk tergantung tata 

nilai yang dipakai sebagai landasanya, meskipun secara sosiologis di 

Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi baik, jadi orang yang 

berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. 

Bandingkan dengan Al- Qur‟an Surat Al- Qalam ayat 4 dan Asy- 

Syu‟ara ayat 137. 

  ٗ َٞعِظُى ُخُهٍك َنَعَهًٖ َوِإَََك 
Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”.(QS. Al- Qalam ayat 4) 

 

ٍَ ُخُهُك ِإَنب َهَٖزٓا ِإٌۡ   ٣ٖٔ ٗنَۡأَوِنُ
Artinya: “(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 

dahulu”. (QS. Asy- Syu‟ara ayat 137)
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Kata akhlak ini lebih luas maknanya daripada moral atau etika yang 

sering di pakai dalam bahasa Indonesia sebab “ akhlak” meliputi segi- segi 

kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan bathiniyyah seseorang. 

Kata “akhlak” mengandung segi- segi persesuaian dengan perkataan “ 

khalqun” yang berarti kejadian serta erat hubunganya dengan khaliq yang 

berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan.  
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Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara khalik dengan makhluk dan 

antara makhluq dengan makhluq.
102

 

Akhlak menurut bahasa berarti tingkah laku, perangai atau tabiat, 

sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik 

dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan mementukan tujuan akhir dari 

usaha dan pekerjaanya.  

Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan 

prilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut 

akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, apabila perilaku 

tersebut baik disebut akhlakul mahmudah.  

Akhlak tidak terlepas dari aqidah dan syariat. Oleh karena itu, akhlak 

merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan 

ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. 

Akhlak merupakan perilaku yang tampak (terlihat) dengan jelas, baik 

dalam kata- kata maupun perbuatan yang dimotivasi oleh dorongan karena 

Allah. Namun demikian, banyak pula aspek yang berkitan dengan sikap 

bathin ataupun pikiran, seperti akhlak diniyyah yang berkiatan dengan 
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berbagai aspek, yaitu pola prilaku kepada Allah, sesama manusia dan pola 

prilaku kepada alam.
103

  

Menurut Al- Ghazali Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam 

jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, 

tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan.  

Uraian Al- Ghazali tentang metodik praktis dan metodik khusus 

membentuk akhlak mulia menunjukan bahwa untuk mengadakan perubahan 

akhlak tercela anak adalah dengan menyuruhnya melakukan perbuatan yang 

sebaliknya. Hal ini dapat dimengerti karena penyakit jiwa yang berupa akhlak 

mulia itu sebagaiman penyakit badan dan raga. Jika badan sakit panas, 

misalnya, obatnya ialah menurunkan panas. Jika badan menderita penyakit 

apapun maka obatnya adalah membuang penyakit itu.  

Jiwa anak, kata Al- Ghazali sejak lahir adalah suci dari penyakit. Anak 

yang berakhlak tercela berarti jiwanya sudah tidak suci lagi. Jiwa anak akan 

menjadi sempurna manakala memdapatkan pendidikan yang bersifat 

menyempurnakanya. Ia akan kotor bahkan rusak manakala pendidikan yang 

diterimanya bersifat mengotori atau merusak. Jika yang terjadi yang terakhir 

ini, maka untuk mensucikan kembali adalah dengan mencabut pendidikan 

yang telah menjadi peribadinya itu. Tetapi barangkali tidak dapat dicabut 100 
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persen sehingga berbalik arah 180 derajat maka guru harus bersabar, setahap 

demi setahap.
104

 

Menurut Dr. M. Abdullah Daraz, perbuatan- perbuatan manusia dapat 

dianggap sebagai akhlak apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut: 

pertama, perbuatan- perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga 

perbuatan- perbuatan itu menjadi kebiasaan. Kedua, perbuatan- perbuatan itu 

dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena adanya tekanan- tekanan 

yang datang dari luar seperti ancaman dan paksaan atau sebaliknya melalui 

bujukan dan rayuan. 

Dari definisi diatas dapat dinyatakn bahwa akhlak ( khuluq) adalah 

sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga ia akan muncul secara 

langsung (spontanitas) bilamana diperlakukan, tanpa memerlukan pemikiran 

atau pertimbangan labih dulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.
105

 

Akhlak memiliki lima ciri: pertama, perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang telah tertanam kuat dalm jiwa seseorang, sehingga telah 

menjadi kebiasaan. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan 

dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ketiga, perbuatan akhlak adalah 

perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakanya, tanpa ada 

paksaan atau tekanaan dari luar. Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan 

                                                             
104. Op. Cit., Abidin Ibnu Rusn, h. 99- 101.  
105

. Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, Paradigma Baru Pendidikan Hadhari 

Berbasis Integritif- Interkonektif, ( Yogyakarta: Rajawali Pers,  2010), h. 42. 



 

 

yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main- main atau karena 

bersandiwara. Kelima,  sejalan dengan cirri yang keempat, perbuatan akhlak 

(khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas 

semata- mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin 

mendapatkan suatu pujian.
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Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup didunia ini. 

Oleh karena itu Allah SWT sengaja mengutus Nabi Muhammad SAW untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana beliau telah bersabda: 

 

Artinya: Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
107

  

As- Syauqy dalam syairnya mengatakan: suatu bangsa itu tetap hidup 

selama akhlaknya tetap baik. Bila akhlak mereka sudah rusak, maka sirnalah 

bangsa itu”. Syair diatas menjadi penegasan terhadap inti pendidikan ala Al- 

Ghazali, yakni pendidikan akhlak.  

Sebagai gambaran betapa menentukan akhlak terhadap kelangsungan, 

keutuhan dan kemulian manusia, Humaidi berkata: “ Akhlak adalah mustika 

hidup yang membedakan manusia dari hewan. Manusia tanpa akhlak akan 

kehilangan derajat kemanusianya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, 

dan merosot kederajat binatang. Dan mansuia yang telah membinatang ini 
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sangat berbahaya. Ia akan lebih jahat dan lebih buas daripada binatang yang 

paling buas”.  

Akhirnya, masih berkaitan dengan peran akhlak, perlu kita renungkan 

sebuah hadits Nabi sebagai berikut “ Hancurnya kaum sebelum kamu adalah 

jika sseseorang mempunyai jabatan atau kedudukan yang mulia diantara 

mereka mencuri, maka dibiarkan begitu saja, tidak diadili; dan jika seseorang 

yang lemah tidak mempunyai kekuasaan diantara mereka mencuri, maka 

diadili dengan semestinya”.
108

   

Dari beberapa devinisi di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir 

berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu pemikiran dan 

pertimbangan. 

Jadi, pendidikan akhlak adalah proses pembinaan budi pekerti anak 

sehingga menjadi budi pekerti yang mulia ( akhlak karimah).109 

Dan pendidikan akhlak suatu uasaha mengembangkan diri sesuai 

kebutuhan yang diyakini benar oleh seseorang atau kelompok sehingga menjadi 

kebiasaan yang terbentuk dengan sendirinya tanpa dipikirkan dan tanpa 

direncanakan terlebih dahulu. 
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B. Pemikiran KH Hasyim Asy’ari tentang Materi Pendidikan akhlak dalam 

Kitab Adab al-Alim wa al-Muta’allim 

Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai sistem peradaban 

mengisyaratkan pentingnya pendidikan. Isyarat ini terjelaskan dari berbagai 

muatan dalam konsep ajaranya. Salah satu diantaranya melalui pendekatan 

terminologis. Secara derivative Islam itu sendiri membuat berbagai makna, 

salah satu diantaranya yaitu kata Sullam   yang makna asalnya ialah tangga. 

Dalam kaitan dengan pendidikan, makna ini setara dengan makna 

“peningkatan kualitas” sumber daya insani (layaknya tangga, meningkat 

naik). 

Selain itu, Islam juga tengarai sebagai bentukan dari kata Istislam 

(penyerahan diri sepenuhnya kepada ketentuan Allah), salama (keselamatan), 

dan salima (kesejahteraan). Bila Islam dikaitkan dengan pendidikan, maka 

penyusunan rumusan setidak- tidaknya harus dapat menggambarkan unsur 

makna kata- kata tersebut. Menafikan kenyataan ini akan menjadikan 

pendidikan Islam kurang lengkap. 

Untuk jelasnya maka konsep pendidikan menurut pandangan Isalam 

harus dirujuk dari berbagai aspek, antara lain aspek keagamaan, aspek 

kesejahteraan, aspek kebahasan, aspek ruang lingkup dan aspek tanggung 

jawab. Adapaun yang dimaksud dengan aspek keagamaan adalah bagaima 

hubungan Islam sebagai agama dengan pendidikan. Maksudnya adalah, 



 

 

apakah ajaran Islam memuat informaasi pendidikan hingga dapat dijadikan 

sumber rujukan dalm penyusunan konsep pendidikan Islam. Sedangkan aspek 

kesejahteraan merujuk kepada latar belakang sejarah pemikiran para ahli 

tentang pendidikan dalam Islam dari zaman ke zaman, khusus mengenai ada 

tidaknya peran Islam dalam bidang pendidikan dalm kaitanya dengan 

peningkatan kesejahteraan hidup manusia.
110

   

Salah satu karya monumental KH. Hasyim Asy‟ari yang berbicara 

tentang pendidikan akhlak adalah kitab Adab al-Alim wa al-Muta‟allim. 

Karakteristik pemikiran pendidikan akhlak Kyai Hasyim dalam kitab tersebut 

dapat digolongkan dalam corak praktis yang tetap berpegang teguh pada Al- 

Qur‟an dan Hadits. Kecenderungan lain dalam pemikiran beliau adalah 

mengetengahkan nilai-nilai etis yang bernafaskan sufistik. Kecenderungan ini 

dapat terbaca dalam gagasan-gagasannya, misalnya keutamaan menuntut 

ilmu. Menurut kyai Hasyim, ilmu dapat diraih hanya jika orang yang mencari 

ilmu itu suci dan bersih dari segala sifat-sifat jahat dan aspek keduniaan.
111

 

Adapun pendidikan akhlak tersebut dijelaskan dalam kitab Adab al- 

Alim wa al-Muta‟allim diantaranya: 

a) Akhlak seorang murid dalam pembelajaran 

Pada bab ini terdapat sepuluh macam akhlak yang harus diperhatikan 

oleh seorang murid. Yaitu: 
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1. Membersihkan hati dari hal-hal yang kotor, bujukan-bujukan, 

prasangka jelek, dengki, jeleknya keyakinan dan akhlak yang jelek. 

2. Memurnikan niat dalam mencari ilmu untuk menuju kepada Allah. 

3. Bersegera dalam menghasilkan ilmu (mengunakan kesempatan waktu 

mudanya). 

4. Bersabar dan qana‟ah terhadap segala macam pemberian dan cobaan. 

5. Pandai mengatur waktu baik di waktu malam maupun siang yang 

tersisa dari umurnya. 

6. Menyederhanakan makan dan minum. 

7. Bersikap wirai dan hati-hati dalam segala perilaku. 

8. Menyedikitkan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan 

kemalasan dan dapat menyebabkan kelemahan. 

9. Menyedikitkan waktu tidur selagi tidak merusak dan membahayakan 

kesehatan baik badan maupun hati. 

10.  Meninggalkan pergaulan yang kurang bermanfaat. 

b) Akhlak seorang murid terhadap guru 

Pada bagian ini terdapat dua belas akhlak, adalah sebagai berikut: 

1. Memilih seorang guru, dan meminta kepada Allah agar dipilihkan 

seorang guru yang darinya ia dapat memperoleh ilmu dan ahlak. 

2. Bersunguh-sunguh dan yakin bahwa guru yang telah dipilih memiliki 

ilmu syariat dan dapat dipercaya. 



 

 

3. Selalu mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah dijelaskan 

guru. 

4. Memandang guru dengan pandangan kemulyaan, keagungan dan 

meyakini bahwa gurunya memiliki derajat yang sempurna. 

5. Mengetahui apa yang menjadi hak-hak guru, tidak melupakan 

keutamaanya, dan senantiasa mendoakannya semasa hidup maupun 

setelah wafatnya. 

6. Bersabar terhadap kekerasan guru. 

7. Tidak mengunjungi guru pada tempatnya kecuali mendapakan izin 

darinya, baik guru dalam keadaan sendiri maupun dengan orang lain. 

8. Duduk dengan rapi dan sopan apabila berhadapan dengan guru. 

9. Berbicara dengan sopan dan lemah lembut saat bersamanya. 

10. Mendengarkan segala fatwanya. 

11.  Jangan menyela ketika guru sedang menjelaskan atau sedang 

menjawab sebuah pertanyaan. 

12.  Menggunakan anggota badan yang kanan apabila menyerahkan 

sesuatu kepadanya. 

c) Akhlak seorang murid terhadap pelajarannya dan hal-hal yang harus 

dipedomani bersama guru 

Pada bab ini terdapat tiga belas bentuk akhlak. Dalam menuntut ilmu 

hendaknya memperhatikan akhlak sebagai berikut: 



 

 

1. Memulai belajar ilmu yang bersifat fardhu „ain. 

2. Mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung  fardhu „ain. 

3.  Mendiskusikan dan berhati-hati dalam menanggapi ikhtilaf para 

ulama‟. 

4.  Mentashihkan apa yang telah dibaca sebelum dihafalkan, baik dengan 

guru maupun dengan orang lain yang ia yakini. 

5. Berpagi-pagi dalam mempelajari ilmu. 

6. Ketika menjelaskan pelajaran dengan diringkas dan senantiasan 

mengulang-ulang pelajaran secara istiqomah. 

7. Berteman dengan orang yang lebih tinggi (pintar), dan bacakanlah 

ilmu padanya supaya ia menyimaknya jika memungkinkan. 

8.  Ucapkanlah salam ketika sampai di majlis ilmu (sekolah/ madrasah). 

9. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami. 

10.  Menunggu giliran (dalam metode sorogan) dan jangan mendahului 

teman yang lain apabila belum mendapatkan izin. 

11.  Membacakan pelajaran dihadapan guru dan menetapi sikap sopan 

santun. 

12.  Mempelajari kembali pelajaran yang telah diajarkan secara istiqomah. 

13. Menanamkan semangat untuk meraih sukses dalam belajar. 

d) Akhlak yang harus diperhatikan oleh guru 



 

 

Adapun akhlak yang harus diperhatikan oleh guru adalah sebagai 

berikut: 

1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, baik ketika dalam keadaan 

samar maupun nyata. 

2. Senantiasa takut kepada Allah dalam segala keadaan gerak, diam, 

ucapan- ucapan dan tindakan-tindakan. 

3.  Senantiasa bersikap tenang. 

4. Senantiasa bersikap wira‟i. Wirai adalah berhati-hati dalam melakukan 

hukum, menghindari barang subhat, takut mendekati haram.  

5.  Senantiasa bersikap tawadhu‟. Tawadhu adalah tidak memandang 

pada diri sendiri lebih dari orang lainnya, bahkan memandangnya 

sama-sama, dan tidak menonjolkan diri. 

6. Senantiasa bersikap khusyu‟. Khusyu adalah dengan kerendahan hati 

atau dengan sungguh-sungguh.  

7. Mengadukan segala permasalahannya kepada Allah. 

8.  Tidak menggunakan ilmunya untuk meraih keduniawiaan semata. 

9.  Tidak selalu memanjakan murid. 

10.  Berprilaku zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud adalah 

menggunakan segala sesuatu yang tersedia baik berupa benda maupun 

tenaga dan lainlain menurut keperluan dan tidak berlebihan. 

11. Berusaha menghindari hal-hal yang rendah dan hina. 



 

 

12. Menghindari tempat-tempat kotor dan maksiat. 

13.  Menjaga untuk tetap didalam syi‟ar islam 

14. Senantiasa mengamalkan sunnah Nabi. 

15.  Senantiasa membaca al-Qur‟an, dan berdzikir kepada Allah dengan 

hati dan lisan. 

16.  Bersikap ramah, ceria dan suka menebar salam kepada manusia. 

17.  Membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang rendah dan tidak 

disukai Allah. 

18.  Menumbuhkan semangat dalam menambah ilmu dan amal. 

19.  Tidak menyalah gunakan ilmu serta tidak menyombongkannya. 

20.  Membiasakan diri untuk menulis. 

e) Akhlak guru dalam pembelajran 

Seorang guru hendaknya ketika akan dan saat mengajar perlu 

memperhatikan beberapa akhlak sebagai berikut: 

1. Mensucikan diri dari hadats dan kotoran. 

2. Berpakian sopan dan rapi diusahakan berbau wangi. 

3.  Niat beribadah kepada Allah ketika mengajarkan ilmu kepada murid. 

4.  Sampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Allah. 

5.  Membiasakan untuk menambah ilmu. 

6. Mendahulukan dalam belajar untuk berdo‟a dan mendo‟akan para ahli 

ilmu yang telah meninggal. 



 

 

7.  Mengucapkan salam kepada para murid ketika datang dalam majlis 

(madrasah/ sekolah). 

8.  Jangan bergurau dan banyak tertawa. 

9.  Jangan mengajar dalam keadaan lapar, marah, ngantuk dan 

sebagainya. 

10.  Waktu mengajar mengambil tempat yang setrategis. 

11.  Sampaikan dengan ramah, tegas, lugas dan tidak sombong. 

12.  Mendahulukan materi-materi yang penting dan profesional. 

13.  Perhatikan kemampuan masing-masing murid. 

14.  Menciptakan suasanan yang kondusif. 

15. Tidak mengeraskan suara dengan lantang tanpa adanya suatu 

kebutuhan. 

16. Bersikap terbuka terhadap pertanyaan yang tidak diketahui. 

17.  Mengulangi kembali pelajaran jika ada anak yang ketinggalan. 

18.  Memberi kesempatan pada anak-anak untuk menanyakan hal-hal yang 

belum dipahami. 

f) Akhlak bagi guru bersama murid 

Pada bab ini terdapat empat belas akhlak yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

1. Berniat untuk belajar dan mengajar karena Allah. 

2. Berniat untuk menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariat islam. 



 

 

3.  Senantiasa seorang guru mencintai muridnya seperti halnya mencintai 

pribadinya. 

4.  Tepat dalam menggunakan metode dalam mendidik anak. 

5.  Memotivasi murid. 

6.  Memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu. 

7.  Selalu memperhatikan kemampuan murid. 

8. Tidak pilih kasih. 

9. Mengarahkan minat murid. 

10. Bersikap terbuka dan sabar. 

11. Cinta kasih terhadap yang hadir, dan mencari kabar apabila ada murid 

yang tidak hadir. 

12. Membantu memecahkan masalah. 

13. Menasehati murid-murid dengan keutamaan 

14. Bersikap arif, bijaksana dan tawadhu terhadap orang yang meminta 

petunjuk. 

g) Akhlak menggunakan kitab dan alat-alat yang digunakan dalam 

belajar 

Akhlak dalam hal ini sangat penting untuk diperhatikan, terdapat lima 

akhlak yang disuguhkan, adapun akhlak tersebut yaitu: 



 

 

1. Menganjurkan dan mengusahakan agar memiliki buku pelajaran 

yang diajarkan, apabila tidak mampu untuk membeli, hendaknya 

dapat menyewa atau meminjam kepada temannya. 

2.  Merelakan, mengizinkan bila ada kawan meminjam buku 

pelajaran, sebaliknya bagi peminjam harus menjaga barang 

tersebut, mengembalikan dan berterima kasih. 

3.  Meletakkan buku pada tempat yang terhormat, dengan 

memperhitungkan keagunggan kitab dan ketinggian keilmuan 

penyusunnya. Menurut beliau, urutan yang pertama adalah al-

Qur‟an, disusul Hadis, Tafsir al-Qur‟an, Tafsir Hadis, kemudian 

disusul dengan kitab-kitab yang lain. 

4. Periksa terlebih dahulu apabila membeli atau meminjam buku, 

lihat bagian awal, tengah dan akhir buku. 

5.   Bila menyalin buku pelajaran syariah, hendaknya dalam keadaan 

suci, kemudian diawali dengan basmalah, sedang menyalinnya 

mulailah dengan hamdalah dan Shalawat Nabi. Demikianlah 

pemaparan KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab Adab al-Alim wa al-

Muta‟allim mengenai pendidikan akhlak yang menitik beratkan 

pada segi jasmani dan rohani yang harus dimiliki oleh setiap guru 



 

 

dan pelajar agar nantinya pencapaian sebuah ilmu yang 

diharapakan lebih memberikan kemanfaatan.
112

 

 

Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari tentang kehidupan selalu berorientasi 

pada landasan Islam yang bersumber pada wahyu di samping dalil-dalil 

naqliyah dan pendekatan diri melalui cara sufi.
113

 Selain itu, K.H. Hasyim 

Asy'ari memandang bahwa keberhasilan proses belajar-mengajar tidak lepas 

dari pendidikan akhlak atau moralitas. Dan ini terbukti dengan karya beliau 

yang berupa risalah khusus yang membahas mengenai konsep kependidikan disusun 

secara khusus dalam kitab Adab Al 'Alim wa Al Muta'allim. Sedangkan belajar 

dan mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses yang akan selalu 

berlangsung dengan melibatkan unsur subyek atau pihak -

pihak sebagai aktor penting. Aktor penting tersebut dinamakan pula sebagai 

subyek  penerima di satu pihak dan subyek pemberi di pihak yang lain. Dalam 

prakteknya, subyek penerima adalah peserta didik, sedangkan subyek  pemberi 

adalah pendidik.
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Atas pertimbangan hal tersebut, analisis terhadap konsep pendidikan 

K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al „Alim Wa Al- Muta‟allim peneliti 

coba untuk mengelompokkan substansi dari etika bagi subyek pendidikan, 
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baik subyek pemberi atau subyek penerima, dan tidak secara terpisah, dengan 

harapan akan lebih mudah mendapatkan gambaran relevansinya dengan dunia pendidikan, 

khususnya di Indonesia. 

Adapun Karakteristik pemikiran pendidikan Islam yang berkembang 

sejak masa awal Islam hingga sekarang sangat beragam. Keberagaman ini 

dipengaruhi oleh konstruk sosial, politik dan keagamaan yang berkembang 

sehingga antara ciri khas sebuah pemikiran atau literature dengan keadaan 

sosial ketika iu memiliki korelasi yang signifikan. 

Namun demikian menurut Hasan Langgung, tokoh kependidikan 

kontemporer pada dasarnya literatur kependidikan Islam itu digolongkan ke 

beberapa corak.  Antara lain : 

1.      Corak pemikiran pendidikan yang awalnya adalah sajian dalam 

spesifikasi fiqh, tafsir, dan hadist kemudian mendapatkan perhatian tersendiri 

dengan mengembangkan aspek-aspek pendidikan. Model ini diwakili oleh Ibn 

Hazm (384-456 H). 

2.      Corak pemikiran pendidikan yang bermuatan sastera. Contohnya adalah 

Abdullah bin al-Muqaffa‟ (106-142 H/724-759M). 

3.      corak pemikiran pendidikan Islam filosofis. Sebagai contohnya adalah 

corak kependidikan yang dikembangkan oleh aliran Mu‟tazilah, ikhwah al-

Shafa dan para filosof. 



 

 

4.      Pemikiran pendidikan Islam yang bediri sendiri artinya didapat dari hasil 

cipta karyanya sendiri dan berlainan dari beberapa corak diatas, tetapi ia tetap 

berpegang teguh pada semangat al-Qur‟andan al-Hadist.
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Jika mengacu pada klasifikasi Hasan Langgulung di atas maka 

tampaknya Adab al-Alim wa al-Muta‟allim dapat digolongkan pada corak 

yang terakhir. Hal ini didasarkan atas kandungan dalam kitab-kitab tersebut 

tidak memuat kajian-kajian dalam spesifikasi fiqh, sastera, dan filasafat. Adab 

‟al-Alim semata-mata memberi petunjuk praktis bagi siapa saja yang terlibat 

dalam proses pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh KH. Hasyim 

Asy‟ari tentang latar belakang penulisannya. Selain itu,  Adab ‟al-

Alim mempunyai banyak kesamaan dengan Ta‟lim al-Muta‟allim karya al-

Zarnuji. Disisi lain, karakter pemikiran kependidikan KH. Hasyim Asy‟ari 

dapat dimasukkan kedalam garis mazhab Syafi‟iyyah. Bukti kuat 

menunjukkan hal itu adalah beliau sering mengutip tokoh-tokoh syafi‟iyyah, 

termasuk Imam al-Syafi‟i sendiri ketimbang tokoh mazhab yang lain. 

Dan juga pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari adalah mengetengahkan 

nilai-nilai estetika yang bernafaskan sufistik. Untuk sekedar meyakinkan hal 

itu dapat dikemukakan bahwa bagi beliau keutamaan ilmu yang sangat 

isitimewa adalah bagi orang yang benar-benar lillahi ta‟alaa. 
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Peristiwa belajar mengajar banyak berakar pada berbagai pandangan 

dan konsep. Oleh karena itu, perwujudan proses belajar mengajar dapat terjadi 

dalam berbagai model. Bruce joyce dan Marshal weil mengemukakan 2 

model mengajar yang dikelompokkan kedalam empat hal, yaitu: (1) proses 

informasi, (2) perkembangan pribadi, (3) interaksi sosial, (4) modifikasi 

tingkah laku
.
 

Aliran yang berbeda adalah progresifime, yang salah satu tokohnya 

adalah Hendry James, seorang filosof berkebangsaan Amerika. Aliran ini 

dikatakan banyak berbuat dan melakukan inisiatif guna mengadakan 

rekonstruksi didalam pendidikan modern pada abad ke-20. Dalam hal 

pendidikan, aliran ini banyak meletakkan tekanan dan masalah kebebasan dan 

kemerdekaan anak didik. Sedangkan aliran esensialisme menitik beratkan 

pada masalah filsafat dan teori pendidikan. Menurut pandangannya bahwa 

fungsi utama sekolah adalah membina suatu tempat referensi untuk untuk 

anak didik dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan tradisi yang sudah 

menumpuk. 

Pokok utama perbedaan essensialisme dan progresivisme ini adalah 

kata “kebebasan”, John Deway menolak asas kebebasan itu, apabila diartikan 

bebas untuk mengerjakan apa saja yang diinginkan seseorang, asal tidak 

menghalangi jalan dan kebebasan orang lain. Menurut John Deway, 

kebebasan itu sebagai sasaran dari pendidikan bukan pondasinya, apabila 



 

 

kebebasan itu merupakan hak utama untuk tidak diarahkan. Dari dua aliran 

yang saling bertentangan ini, akan dicoba dilihat dimana posisi pemikiran KH. 

Hasyim Asy‟ari tentang metode mengajar dengan melihat pada dasar 

filosofisnya. Pada dasarnya KH. Hasyim Asy‟ari yang hidup pada abad ke 19-

20 awal banyak menemukan dasar-dasar pemikiran tentang pendidikan ini. 

oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa KH. Hasyim Asy‟ari tidak 

mengikuti salah satu dari aliran filsafat pendidikan yang dikenal selama ini, 

(progresivisme dan esensialisme). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beliau 

yang menyatakan “sampaikan pelajaran dengan cara yang mudah dicerna dan 

lafadz yang fasih, agar mudah untuk difahami, apalagi murid- murid itu 

berakhlak baik, rajin, berkemauan keras, serta suka menghafal hal-hal asing. 

Dalam pernyataan diatas setidaknya ada dua komentar yang dapat 

dibandingkan dengan aliran progresif. Pertama, kelonggaran yang seluas-

luasnya kepada murid untuk mempelajari ilmu, dalam arti bahwa kebebasan 

itu bukan kebebasan mutlak. Kedua, dari segi kemajuan berfikir. 

Oleh karena itu, metode pengajaran KH. Hasyim Asy‟ari tidak 

menganut aliran tertentu, melainkan merupakan suatu model yang didapat dari 

hasil cipta karyanya sendiri yang berlandaskan pada nilai-nilai islami. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kajian yang sudah penulis lakukan terhadap pemikiran KH 

Hasyim Asy‟ari tentang Konsep pendidikan akhlak, dapat ditarik kesimpulan 

sekaligus menjawab rumusan masalah skripsi, yaitu: 

1. Bagaimana sistematika penulisan dalam kitab Adab al-Allim wa al- 

Muta‟allim. 

Sitematika yang dipakai dalam penulisan kitab ini adalah tematik, 

yang penulisannya dari satu bab ke bab yang lain. Kitab ini terdiri dari 

delapan bab pembahasan, yang dimulai dengan: Pengenalan dengan 

pengarang (Ta‟rif bi al-Mu‟allif). Dilanjutkan dengan khutbah kitab. Bab 

pertama. Pada bab ini menjelaskan tentang keutamaan pendidikan. Terdiri 

dari tiga pasal, meliputi pasal tentang keutamaan ilmu dan ulama‟ (ahli ilmu), 

pasal tentang keutamaan belajar dan mengajar, dan pasal yang menjelaskan 

bahwa keutamaan ilmun hanya dimiliki ulama‟ yang mengamalkan ilmunya. 

Bab kedua, menjelaskan tentang akhlak yang harus dipegang oleh murid. 

Berisi sepuluh macam perincian akhlak. Bab ketiga, menjelaskan tentang 

akhlak murid kepada gurunya, terdiri dari dua belas uraian tentang akhlak. 

Bab keempat, menjelaskan akhlak murid terhadap pelajaran dan segala yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Pada bab ini diuraikan tiga 



 

 

belas penjelasan tentang akhlak. Bab kelima, menjelaskan tentang akhlak 

yang harus ada bagi guru, terdiri atas sepuluh penjelasan akhlak. Bab keenam, 

menjelaskan tentang akhlak guru terhadap pelajarannya. Bab ketujuh, 

menjelaskan tentang akhlak guru terhadap murid, terdiri atas empat belas 

pembahasan tentang akhlak. Bab kedelapan, sebagai bab yang terakhir berisi 

tentang penjelasan secara umum terhadap kitab dan segala hal yang ada 

hubungan dengannya (cara mendapatakan, meletakkan dan menulisnya). Surat 

altaqariz (surat pujian dari para ulama‟ terhadap kemunculan kitab ini). 

Fahrasat (daftar isi). 

2. Bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Hasyim Asy‟ari. 

Pendidikan akhlak yang ditekankan beliau dalam kitab tersebut dapat 

diklarifikasikan menjadi dua kategori, yakni akhlak kepada Allah dan akhlak 

kepada sesama manusia. Maka  kita harus memahami dan menerapkan Nilai- 

Nilai Pendidikan Akhlak serta Materi Pendidikan Akhlak menurut KH. 

Hasyim Asy‟ari dalam kitab Adab al-Allim wa al- Muta‟allim. 

Nilai- Nilai Pendidikan Akhlak yang harus diterapkan diantaranya 

ialah: 

A. Niat Ikhlas 

Menuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar sebab niat itu 

merupakan pokok- pokok dalam segala perbuatan. Sebaiknya bagi 

penuntut ilmu dalam belajarnya berniat mencari Ridho Allah. kebaikan 



 

 

akhirat membasmi kebodohan diri sendiri dan sekalian orang- orang 

bodoh. Mengembangkan agama dan mengabdikan Islam sebab keabadian 

Islam itu harus di wujudkankan dengan ilmu, sedangkan berbuat zuhud 

dan taqwa itu tidak jika tanpa ilmu. Dalam menuntut ilmu hendaknya di 

niatkan juga untuk mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan, 

hendaklah jangan berniat mencari popularitas, tidak untuk mencari harta 

dunia, juga tidak untuk mencari kehormatan di mata penguasa dan 

semacamnya. 

Jadi  dasar dari menuntut ilmu adalah sebuah niat yang ikhlas 

semata- mata karena Allah SWT, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan 

agama, dan kemaslahatan bangsa, karena niat demikian adalah bagian dari 

sikap zuhud dan taqwa. Tanpa didasari niat yang tulus dan ikhlas di dalam 

pembelajaran maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Niat 

yang tulus dan ikhlas dalam belajar merupakan pilar utama yang 

mendukung terciptanya iklim belajar yang kondusif yang akan 

berpengaruh pada kualitas dan intensitas serta harmonisasi dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dan niat ini pula yang menjadi pijakan bagi peserta 

didik maupun guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya masing- 

masing. Sehingga tidak akan terjadi dikotomi belajar yang di lakukan oleh 

guru, murid mapun pihak- pihak yang tekait dengan belajar itu sendiri. 

B. Tawadhu (Rendah Hati) 



 

 

Konsep rendah hati yang dirumuskan K.H. Hasyim Asy'ari bagi 

peserta didik sebagai subyek penerima diungkapkan dengan kewajiban 

untuk memandang seorang pendidik dengan pandangan yang mengagungkan 

atau memuliakan dan berkeyakinan bahwa pendidik memiliki 

derajat yang sempurna, karena dengan demikian lebih memberikan 

dampak kemanfaatan pada ilmu yang diperoleh.  

Hal ini senada dengan pendapat  Al Ghazali yang 

mengatakan bahwa ilmu hanya dapat diperoleh dengan rendah hati 

(tawadlu) dan mendengarkan guru. 

C. Waro‟ 

Berperilaku waro‟ di sini merupakan sikap kehati-hatian terhadap 

perkara yang bersifat syubhat  (tidak jelas kehalalanya). Begitu pentingnya 

sikap waro‟ ini dalam belajar sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda : 

“Keutamaan ilmu lebih aku cintai dari pada keutamaan ibadah, dan 

sebaik-baik agama kalian adalah bersikap waro‟.” (HR. Al-Hakim, 

Thabrani, Al-Bazzar). Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa 

waro‟ itu adalah : 

Menurut Syeikh Muhammad Sholeh Al-Munjid dalam bukunya 

“Silsilatu A‟malil Qulub” halaman 324 ada tujuh faedah sikap waro‟ : 



 

 

Terpelihara dari azab Allah dan menentramkan jiwa. Terpelihara 

dari makanan yang haram. Terpelihara dari penggunaan waktu yang tidak 

bermanfaat. Meraih cinta dan kasih sayang Allah SWT. Do‟a orang yang 

waro‟ pasti diterima (diijabah) Allah SWT. Bertambahnya kebaikan dan 

Ridho Allah. Perbedaan derajat manusia di surga berdasarkan kepada 

waro‟. Karena waro‟ merupakan hakikat taqwa. Sikap waro‟ yang 

bermuara pada sifat zuhud dapat diartikan sebagai berpaling dari sesuatu 

yang tidak diperlukan dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat 

demi kehidupan akhirat kelak. Jadi orang yang berwatak waro‟ dan 

bersifat zuhud, mereka senantiasa hidup sesuai dengan kebutuhan, mereka 

tidak pernah hidup sesuai dengan keinginan-keinginan (hawa nafsu). 

Orang yang hidup sesuai dengan kebutuhannya, mereka akan meraih 

ketenangan batin dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang hidup 

berdasarkan keinginan-keinginan (hawa nafsu) tidak akan pernah 

mengecap dan menikmati yang namanya kebahagiaan hidup. Karena 

kehidupan ini menurut Al- Qur‟an hanyalah senda gurau dan permainan 

yang melalaikan. 

Jadi jelas bahwa ragkaian tujuan pendidikan Hasyim Asy‟ari 

mengandung dua makna sekaligus yaitu membentuk manusia yang berakhlak 

mulia kepada Tuhannya dan kepada sesamanya serta memiliki ilmu yang 

bermanfaat bagi diri, agama dan lingkungan. Dengan kata lain, tujuan 



 

 

pendidikan menurut Hasym Asy‟ari adalah untuk membentuk manusia yang 

berakhlak. 

B. Saran- Saran 

Setelah dilakukan penelitian mengenai pemikiran KH Hasyim 

Asy‟ ari tentang Konsep Pendidikan Akhlak, ada beberapa saran yang penulis 

berikan diantaranya:  

a. Guru Supaya mengambil hikmah dari ajaran yang diberikan oleh 

KH Hasyim Asy‟ ari serta mengaplikasikan pemikiran-pemikirannya dalam 

kehidupan nyata. Untuk menjadi guru yang kharismatik kiranya pemikiran 

KH Hasyim Asy‟ ari di atas dapat dijadikan alternatif pilihan.  

b. Murid Kepada semua calon murid untuk dapat menggunakan 

pemikiran- pemikiran KH Hasyim Asy‟ ari di atas sehingga kelak menjadi 

murid yang tidak hanya berilmu semata tetapi juga berakhlak mulia.  

Jika konsep pendidikan akhlak diatas sudah diterapkan maka insya 

Allah bukan hanya guru dan murid saja yang akan menjadi baik terutama 

akhlaknya, akan tetapi segala kemaksiatan, pelecehan seksual, kekerasan, 

korupsi, minum- minuman, narkoba, perzinahan akan berkurang bahkan tidak 

ada lagi. Insya Allah… 

C. Penutup 



 

 

 Kata Penutup 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.  

 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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