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BAB II  

LANDASAN TEORI  

 

A. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan berasal dari kata didik yang mendapatkan awalan pe dan 

akhiran an. Secara etimologi, kata pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendidikan diartikan sebagai 

“proses, cara, perbuatan mendidik”. Sedangkan mendidik diartikan 

“memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran”34. Dengan demikian, pendidikan dapat 

diartikan sebagai upaya memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak 

dan kecerdasan pikiran. 

2) Dalam bahasa Arab pendidikan diungkapkan dengan term tarbiyah, ta’lim 

dan ta’dib. Tarbiyah merupakan masdar dari rabba yang diartikan ja’alahu 

yarbu, menjadikannya berkembang. Kata ta’lim merupakan masdar dari 

‘allama yang berarti ja’alahu ya’lam, menjadikannya mengerti. Sedangkan 

ta’dib merupakan masdar dari addaba yang berarti hazzabahu, 

membersihkannya dari akhlak tercela 35. Dari tiga terma dalam bahasa Arab 

tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan upaya agar seseorang 

berkembang, mengetahui sesuatu dan memiliki akhlak yang mulia.  

                                                           
34 Purwadharminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1998, 

hlm 456 

35   Uhbiyati, Nur, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2005, hlm. 25 
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Tiga terma dalam bahasa Arab tersebut, yang banyak digunakan untuk 

menunjuk istilah pendidikan Islam adalah terma tarbiyah.  Secara etimologi, 

pendidikan didefinisikan para ahli dengan kalimat berbeda satu sama lain, 

namum memiliki maksud tidak jauh berbeda. Syam mendefnisikan 

pendidikan sebagai “usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan”.36 Pendapat ini 

memberikan pengertian bahwa bagaimanapun sederhananya peradaban suatu 

masyarakat, di dalamnya selalu terjadi atau berlangsung suatu proses 

pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia, karena memang manusia diwajibkan 

belajar sepanjang hidup.  

Unsur-unsur dalam pendidikan meliputi beberapa hal sebagaimana 

berikut;  

1) Tujuan; pendidikan harus mempunyai tujuan yang jelas, baik secara 

khusus maupun umum 

2) Kurikulum; dalam pendidikan kurikulum yang akan disampaikan juga 

harus jelas, serta sesuai dengan jenjang pendidikan anak didik  

3) Pendidik; dalam interaksi edukatif juga harus ada seorang pendidik atau 

guru, walaupun di jaman yang sudah maju, ada upaya untuk menggeser 

kehadiran guru, namun itu tidak mungkin. 

                                                           
36 Yusuf, Syams, Psikologi Perkembangan dan Anak Remaja, Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2011, hlm. 75 
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4) Peserta didik; kehadiran peserta didik juga tidak bisa digantikan dalam 

proses kegiatan belajar menagajr ini 

5) Sarana Prasarana pendidikan; juga menjadi penting, karena tanpa itu 

kegiatan pembelajaran juga tidak dapat berjalan dengan baik.  

6) Lingkungan; lingkungan ini juga berpengaruh pada keberhasilan 

pendidikan, karena pada lingkungan yang kondusif akan menghasilkan 

suasana yang asri dan mendukung kegiatan pembelajaran.  

B. Pengertian Pendidikan Karakter 

1) Pengertian Pendidikan Karakter 

Untuk mengetahui pengertian pendidikan adab perlu dijelaskan terlebih 

dahulu makna pendidikan secara umum. Pendidikan mempunyai dua makna 

yaitu khusus dan umum. Secara khusus pendidikan adalah suatu proses 

pembelajaran yang terprogram dan terencana. Sedangkan secara umum 

pendidikan berarti sebuah proses yang terjadi dengan usaha sadar namun 

tidak terbatas pada suasana proses pembelajaran yang terprogram dan 

terencana.37 Kegiatan apapun apabila didalamnya mengandung nilai-nilai 

pengembangan kemampuan individu bisa dikatergorikan ke dalam 

pendidikan. 

Secara etimologi kata Adab ini berasal dari bahasa arab yaitu aduba, 

ya’dabu, adaban, yang mempunyai arti bersopan santun, beradab.38 

Sedangkan dalam kamus besar indonesia menyebutkan adab berarti 

                                                           
37 Hamdani Hamid-Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, h. 4 
38 Muhammad Yunus, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Jakarta : Haida Karya Agung, 2011, 

hlm. 38 
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kesopanan, tingkah laku, dan akhlak.39 kata adab ini tidak sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari dan yang sering digunakan adalah kata akhlak, 

adab memiliki arti sepadan dengan ta’dib dalam pendidikan peradaban dan 

kebudayaan sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-

angsur ditanamkan kepada manusia tentang-tempat yang tetap dari segala 

sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan.  

Menurut Abuddin Nata kata ta’dib berasal dari kata addaba, yuaddibu, 

ta’dib yang artinya pendidikan (education) disiplin, patuh dan tunduk pada 

aturan (discipline) peringatan atau hukum (punishment) hukuman-penyucian 

(chastisement).40  

Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi daripada pendidikan 

moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang 

salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang yang baik sehingga siswa menjadi paham, mampu 

merasakan, dan mau melakukan yang baik. 

Pembedaan ini karena moral dan karakter adalah dua hal yang berbeda. 

Moral adalah pengetahuan seseorang terhadap hal baik atau buruk, 

sedangkan karakter adalah tabiat seseorang yang langsung ditentukan oleh 

otak. Dari sudut pandang lain bisa dikatakan bahwa tawaran istilah 

                                                           
39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai 

Pustaka, 2005, hlm. 5 

40 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Remaja Rosda Karya, 2002, hlm.57 
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pendidikan karakter datang sebagai bentuk kritik dan kekecewaan terhadap 

praktek pendidikan moral selama ini.  

Karakter juga bisa diartikan sebagai tabiat ( thobi’ah), watak, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang 

lain. Dengan kata lain, bahwa membangun karakter (character building) 

adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga 

berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang 

lain. 

Secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, 

dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor 

kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.  

Watak itu sama dengan fitrah, adapun dimensi fitrah menjadi dua 

bagian;  

1) fitrah al-munazzalah ( diwahyukan ); adalah potensi ruhani yang 

diturunkan atau diberikan secara langsung dari Allah kepada jiwa 

manusia. la tidak dapat berubah, sebab jika potensi ini berubah, maka 

berubah pula eksistensi manusia. Fitrah al-munazzalah ini merupakan 

amanat Allah yang dititipkan kepada manusia.41 Fitrah al-munazzalah 

merupakan potensi luar manusia. Adapun fitrah ini adalah wahu ilahi 

yang diturunkan Allah untuk membimbing dan mengarahkan fitrah al 

gharizat berkembang sesuai dengan fitrahnya yang hanif. Semakin 

                                                           
41 ------ https://kuliahnyata.blogspot.com/2013/07/konsep-fitrah-dalam-al-quran_8004.html, 

diunduh 30 Juni 2019, 08;00 
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tinggi interaksi antara kedua fitrah tersebut, maka akan semakin tinggi 

pula kualitas manusia. 

2) fitrah gharizat, atau disebut dengan fitrah nafsaniah atau al majbulah 

al madbuah; merupakan potensi dalam diri manusia yang dibawanya 

sejak lahir. Bentuk fitrah ini berupa nafsu, akal, dan hati nurani. Hal ini 

adalah bagian fitrah ruhani yang berhubungan dengan fitrah jasadi.42 

Fitrah al-gharizat inilah yang disebut dengan fitrah nafsaniah. Fitrah 

nafsaniah adalah merupakan citra penciptaan psikofisik manusia. Pada 

fitrah inilah komponen jasad dan ruh bergabung. Fitrah nafsaniah ini 

secara inheren telah ada sejak manusia siap menerimanya, yaitu usia 

empat bulan dalam kandungan. Fitrah nafsaniah ini merupakan citra 

kepribadian manusia, yang aktualisasinya sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti usia, pengalaman, pendidikan, pengetahuan, 

lingkungan dan sebagainya.  

 
قال النبي صلى هللا عليه و سلم ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 

 يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)  رواه البخاري والمسلم 
  

Artinya “Setiap anak dilahirkan dlm keadaan fitrah (Islam), 
maka kedua orang tuanyalah yg menjadikannya Yahudi, Nashrani 
atau Majusi.” (HR. al-Bukhari&Muslim).43  
  

Dalam al-qur’an karakter ini digambarkan oleh Allah di 

dalam al-Qur’an: 

 َوإِنََّك لََعلَٰى ُخلٍُق َعِظيٖم  

                                                           
42 ------ https://kuliahnyata.blogspot.com/2013/07/konsep-fitrah-dalam-al-quran_8004.html, 

diunduh 30 Juni 2019, 08;00 
43 Muh. Nashiruddin Al-Albani, Op. Cit, h. 560 
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Artinya: “Dan sesungghnya kamu benar-benar berbudi 
pekerti yang agung. (QS. Al-qalam:4).44 

 

Akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluk yang berasal 

dari bahasa arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Tiga pakar bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al Ghazali dan 

Ahmad amin, mengatakan bahwa akhlak adalah perangai yang 

melekat pada diri seseorang yang dapat mmunculkan perbuatan 

baik tanpa mem pertimbangan pikiran dahulu. 

Akhlak adalah suatu tingkah laku yang harus dilakukan secara 

berulang, tidak hanya sekali atau hanya sewaktu-waktu saja 

melakukan kebaikan. Akhlak itu sendiri juga ada beberapa 

macam, dimana sering di katagorikan menjadi dua;  

1) Akhlak Mahmudah; adalah Akhlak terpuji atau akhlak yang baik 

seperti halnya; jujur, berprilaku baik, rendah hati, dll  

2) Akhlak Madzmumah adalah akhlak yang tercela atau akhlak yang 

buruk seperti halnya; riya’ , ujub, takabbur, tamak, bakhil, pemalas, 

suka memfitnah, dll 

Dalam hal ini maka pemerintah memberikan satu penguatan 

tentang pentingnya pendidikan karakter melalui terbitnya perpres 

dan peraturan menteri pendidikan.  

2) Pilar-Pilar Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter didasarkan pada enam nilai-nilai etis 

bahwa setiap orang dapat menyetujui nilai-nilai yang tidak 

                                                           
44 Enang Sudrajat, dkk, Op. Cit, h. 564.   
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mengandung politis, religius, atau bias budaya. Beberapa hal di 

bawah ini yang dapat kita jelaskan untuk membantu siswa 

memahami Enam Pilar Pendidikan Berkarakter, yaitu sebagai 

berikut : 

a) Trustworthiness (Kepercayaan) 
Jujur, jangan menipu, menjiplak atau mencuri, jadilah handal 
melakukan apa yang anda katakan anda akan melakukannya, 
minta keberanian untuk melakukan hal yang benar, bangun 
reputasi yang baik, patuh berdiri dengan keluarga, teman dan 
negara. 

b) Recpect (Respek) 
Bersikap toleran terhadap perbedaan, gunakan sopan santun, 
bukan bahasa yang buruk, pertimbangkan perasaan orang lain, 
jangan mengancam, memukul atau menyakiti orang lain, 
damailah dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan. 

c) Responsibility  (Tanggungjawab) 
Selalu lakukan yang terbaik, gunakan kontrol diri, disiplin, 
berpikirlah sebelum bertindak – mempertimbangkan 
konsekuensi, bertanggung jawab atas pilihan anda. 

d) Fairness  (Keadilan) 
Bermain sesuai aturan, ambil seperlunya dan berbagi, 
berpikiran terbuka; mendengarkan orang lain, jangan 
mengambil keuntungan dari orang lain, jangan menyalahkan 
orang lain sembarangan. 

e) Caring  (Peduli) 
Bersikaplah penuh kasih sayang dan menunjukkan anda peduli, 
ungkapkan rasa syukur, maafkan orang lain, membantu orang 
yang membutuhkan. 
 

f) Citizenship  (Kewarganegaraan) 
Menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik, 
bekerja sama, melibatkan diri dalam urusan 
masyarakat,  menjadi tetangga yang baik, mentaati hukum dan 
aturan, menghormati otoritas, melindungi lingkungan hidup.45 
 

3) Dasar Hukum Pendidikan Karakter 

                                                           
45  https://pndkarakter.wordpress.com/category/pilar-pilar-pendidikan-

karakter/diunduh 20 juni 2019; 08.30 
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a) Perpres RI No 87 tahun 2017  Tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter;  

1) Menimbang bagian c; bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa 

yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai 1).religius, 2).jujur, 

3).toleran, 4).disiplin, 5).bekerja keras, 6).kreatif, 7).mandiri, 

8).demokratis, 9).rasa ingin tahu, 10).semangat kebangsaan, 

11).cinta tanah air, 12).menghargai prestasi, 13).komunikatif, 

14).cinta damai, 15).gemar membaca, 16).peduli lingkungan, 

17).peduli sosial, dan 18).bertanggung jawab, perlu penguatan 

pendidikan karakter; 

2) Menimbang bagian c; bahwa penguatan pendidikan karakter 

sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan tanggung jawab 

bersama keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat;   

3) Bab I pasal 1; memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat 

Kemudian di perkuat lagi dengan Permendikbud No. 20 tahu 

2018; Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan 

Formal;  

1) Pasal 2  PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai 

1).religius, 2).jujur, 3).toleran, 4).disiplin, 5).bekerja keras, 

6).kreatif, 7).mandiri, 8).demokratis, 9).rasa ingin tahu, 

10).semangat kebangsaan, 11).cinta tanah air, 12).menghargai 
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prestasi, 13).komunikatif, 14).cinta damai, 15).gemar membaca, 

16).peduli lingkungan, 17).peduli sosial, dan 18).bertanggung 

jawab .  

2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu 

religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan 

integritas yang terintegrasi dalam kurikulum. 

b) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter pada lembaga pendidikan formal 

didalamnya memuat beberapa karakter bangsa, yakni ada pada 

Pasal 2 ayat 1;  

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, 

toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. 

ayat 1;  

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan 

dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, 

nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas yang 

terintegrasi dalam kurikulum. 

Pasal 3 
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PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan 

menggunakan prinsip sebagai berikut: 

a. berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara 

menyeluruh dan terpadu; 

b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada 

masing-masing lingkungan pendidikan; dan 

c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam Pendapat KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Âdâbul 

‘Âlim wal Muta’allim sangat ketal dengan upaya fisik siswa dan 

upaya bathinyah siswa dalam belajar sehingga sangat relevan 

pendapat tersebut dengan pendidiakn karakter sekarang yang 

disusun oleh kementerian pendidikan di pendidikan formal 

C. Biografi KH. Hasyim Asy’ari 

1. Biografi  

Ketokahan K. H. Hasyim Asy’ari sering kali diceburkan dalam persoalan 

sosial politik. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian dari sejarah kehidupan K. H. 

Hasyim Asy’ari juga dihabiskan untuk merebut kedaulatan bangsa Indonesia 

melawan hegemoni kolonial Belanda dan Jepang. Lebih-lebih organisasi yang 

didirikannya, Nahdatul Ulama, pada masa itu cukup aktif melakukan usaha-usaha 

sosial politik.  

Akan tetapi, K. H. Hasyim Asy’ari sejatinya merupakan tokoh yang piawai 

dalam gerakan dan pemikiran kependidikan. Sebagaimana dapat disaksikan, bahwa 
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K. H. Hasyim Asy’ari mau tiak mau bisa dikategorikan sebagai generasi awal yang 

mengembangkan sistem pendidikan pesantren, terutama di Jawa.  

KH. Hasyim Asy’ari adalah keturunan seorang bangsawan Majapahit serta 

keturunan ‘elit’ Jawa. Muhammad Hasyim itulah nama pemberian orang tuanya, lahir 

di desa Gedang, sebelah timur Jombang pada tanggal 24 Dzulqo’dah 1287/14 

Februari 1871. Ayahnya, Asy’ari adalah pendiri Pesantren Keras di Jombang, 

sedangkan ibunya Halimah putri Kiai Usman pendiri dan pengasuh dari Pesantren 

Gedang akhir abad ke-19. Selain itu, moyangnya, Kiai Sihah adalah pendiri 

Pesantren Tambakberas, Jombang. Ia banyak menyerap ilmu agama dari lingkungan 

pesantren keluarganya. Ibu KH. Hasyim Asy’ari adalah anak pertama dari 5 

bersaudara, yaitu Muhammad, Leler, Fadil dan Nyonya Arif. 46 

Atau dalam situs Al-Jampesi Kediri menyebutkan bahwa Kyai Haji 

Mohammad Hasyim Asy’ari, bagian belakangnya juga sering dieja Asy’ari atau 

Ashari, lahir 10 April 1875 (24 Dzulqaidah 1287H) dan wafat pada 25 Juli 1947; 

dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi 

massa Islam yang terbesar di Indonesia. KH Hasyim Asy’ari adalah putra ketiga dari 

11 bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Asyari, pemimpin Pesantren Keras yang 

berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim 

merupakan keturunan kedelapan dari Jaka Tingkir (Sultan Pajang). Hasyim adalah 

putra ketiga dari 11 bersaudara. Namun keluarga Hasyim adalah keluarga Kyai. 

Kakeknya, Kyai Utsman memimpin Pesantren Nggedang, sebelah utara Jombang. 

Sedangkan ayahnya sendiri, Kyai Asy’ari, memimpin Pesantren Keras yang berada di 

sebelah selatan Jombang. Dua orang inilah yang menanamkan nilai dan dasar-dasar 

                                                           
46 M. Solahuddin, Nahkoda Nahdliyyin, Nous Pustaka Utama, Kediri. 2013, h. 4-6  
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Islam secara kokoh kepada Hasyim.47 Melalui pendidikan pesantren beliau-beliau ini 

berkiprah mendidik dan mengembangankan ilmu agama dan pada saat itu juga 

mengajarkan sikap patriotism, secara otomatis juga mengajarkan pendidikan akhlak 

bagi para santrinya, walau dengan beberapa keterbatasan sarana pada saat itu, namun 

pesantren tersebut menjadikan para alumninya menjadi para ulama’  

Peranan kiai Hasyim Asy’ari sangat besar dalam pembentukan kader-kader 

ulama pemimpin pesantren, terutama yang berkembang di Jawa Timur dan Jawa 

Tengah. Dalam bidang organisasi keagamaan, ia pun aktif mengoganisir perjuangan 

politik melawan kolonial untuk menggerakkan masa, dalam upaya menentang 

dominasi politik Belanda.  Dan pada tanggal 7 September 1947 (1367 H), K.H. 

Hasyim Asy’ari yang bergelar Hadrat Asy-Syaikh wafat. Berdasarkan keputusan 

Presiden No. 29/1964), K.H. Hasyim Asy’ari diakui sebagai seorang pahlawan 

kemerdekaan nasional, suatu bukti bahwa ia bukan saja tokoh utama agama, tetapi 

juga sebagai tokoh nasional yang perjuangan dan beberapa peran serta jasanya sangat 

di akui.  

Silsilah keturunan KH. Hasyim Asy’ari berasal dari raja Brawijaya V1 yang 

juga dikenal dengan Lembu Peteng (kakek kesembilan). Salah seorang putra Lembu 

Peteng bernama Jaka Tingkir atau disebut Karebet. Hal ini dapat dilihat dari silsilah 

beliau, yaitu: Muhammad Hasyim bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul 

Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Joko Tingkir alias 

Karebet bin Prabu Brawijaya V1 (Lembu Peteng).48 Jadi kebanyakan keturunannya 

mempunyai silsilah para tokoh dan para raja di tanah jawa, mulai bagian barat, 

                                                           
47 Al-Jampesidalam https://kumpulanbiografiulama.wordpress.com/2013/05/28/biografi-kh-

hasyim-asyari-pendiri-nu-tebuireng-jombang/ diunduh, 26 Pebruari 2019, 20.00 
48 Op.Cit. h. 62 
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tengah hingga timur. Burhanuddin dalam hasil analisanya  menjelaskan tentang garis 

nasab KH. Hasyim Asy’ari.49 Adapun garis nasabnya sebagai berikut: 

Gambar Bagan 2.1 

Garis Nasab KH. Hasyim Asy’ari 

 

 

            

              

 

 

                        

 

         

 

 

 

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

Nafi’ah, Ahmad Soleh, Radi’ah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksum, 

Nahrawi dan Adnan. Di Pesantren Siwalan, Sidoarjo, tempat dimana KH Hasyim 

Asy’ari menimba ilmu, oleh Kiai Ya’kub yaitu pengasuh dari pondok tersebut, beliau 

dinikahkan dengan putrinya Khadijah. Bersama istrinya, beliau menunaikan ibadah 

haji dan menetap disana. Baru satu tahun disana istri meninggal kemudian disusul 
                                                           

49 Burhanudin, Tamyiz, Ahklak Pesantren Pandangan KH. Hasyim Asy’ari, Yogyakarta: 
Ittaqo Press. 2001. h. 16 
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putranya yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu, KH. Hasyim Asy’ari kembali ke 

tanah air. Pada tahun 1893 beliau kembali ke Hijaz bersama Anis, adiknya yang tak 

lama kemudian juga meninggal disana. Beliau di Mekkah sampai 7 tahun. Lathiful 

Khuluq menjelaskan bahwa KH. Hasyim Asy’ari menikah 7 kali, semua istrinya 

adalah putri kiai sehingga beliau sangat dekat dengan para Kiai. Di antara mereka 

adalah Khadijah, putri Kiai Ya’kub dari Pesantren Siwalan. Nafisah, putra Kiai 

Romli dari Pesantren Kemuring, Kediri. Nafiqoh, yaitu putri Kiai Ilyas dari Pesantren 

Sewulan Madiun. Masruroh, putra dari saudara Kiai Ilyas, pemimpin Pesantren 

Kapurejo, Kediri, Nyai Priangan di Mekkah. KH. Hasyim Asy’ari mempunyai 8 anak 

perempuan dan 6 anak laki-laki. Anak-anak perempuan beliau adalah Hannah, 

Khairiyah, Aisyah, Ummu Abdul Haq, Masrurah, Khadijah dan Fatimah (Thalhas, tt: 

100). Sedangkan anak laki-lakinya adalah Abdullah, meninggal di Mekkah sewaktu 

masih bayi, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Hafidz, yang lebih dikenal dengan Abdul 

Khalik Hasyim, Abdul Karim, Yusuf Hasyim, Abdul Kadir dan Ya’kub.50 

KH. Hasyim Asy’ari sangat dihormati oleh kawan bahkan lawannya. 

Gurunya, Kiai Kholil Bangkalan juga menunjukkan rasa hormat kepada beliau 

dengan mengikuti pengajian-pengajian yang dilakukan KH. Hasyim Asy’ari pada 

bulan Ramadhan .51  

Beliau dianggap sebagai guru dan dijuluki “Hadratus Syekh” yang berarti 

“Maha Guru”. Kiprahnya tidak hanya di dunia pesantren, beliau ikut berjuang dalam 

membela negara. Semangat kepahlawanannya tidak pernah kendor. Bahkan 

menjelang hari-hari akhir hidupnya, Bung Tomo dan panglima besar Jendral 

                                                           
50 Ibid. h. 16-17 
51 Dhofier, Zamakhsyari, KH. Hasyim Asy’ari: Penggalang Islam Tradisional, (Editor) 

Humaidy Abdussami, Biogrofi 5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulma’ , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995, h. 19 
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Soedirman kerap berkunjung ke Tebuireng meminta nasehat beliau perihal 

perjuangan mengusir penjajah .52  

KH. Hasyim Asy’ari meninggal dunia pada tanggal 7 Ramadhan 1366/25 juli 

1947 karena terkena tekanan darah tinggi. Dimasa hidupnya beliau mempunyai peran 

yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan pesantren, baik dari 

segi ilmu maupun garis keturunan. Sedangkan dalam perjuangannya dalam rangka 

merebut kemerdekaan melawan Belanda, beliau gigih dan punya semangat pantang 

menyerah serta jasa-jasanya kepada bangsa dan negara sehingga beliau diakui 

sebagai seorang Pahlawan Kemerdekaan Nasional.53 

2. Latar Belakang Pendidikan KH Hasyim Asy’ari 

Pada pertengahan abad ke 20, terdapat 2 sistem pendidikan yang ada di 

Indonesia. Pertama adalah sistem pendidikan pesantren, yang di sediakan untuk para 

muslim yang memfokuskan pengajarannya pada ilmu agama. Kedua adalah sistem 

pendidikan Barat yang diterapkan oleh kolonial Belanda (Holland Inlandsche 

Scholen) yang didirikan awal tahun 1914. Hanya anak-anak keluarga priyayi yang 

dapat sekolah disana. Dan itupun hanya tujuh tahun. Jadi, karena pembatasan 

pemerintah dan keyakinan kaum muslim, institusi pendidikan yang tersedia bagi 

mayoritas penduduk pribumi hanyalah pesantren.  

Pendidikan KH. Hasyim Asy’ari tidak berbeda dengan kebanyakan muslim 

lainnya. Riwayat pendidikan beliau dimulai dari pesantren. Karena kecerdasan dan 

ketekunannya, pada usia 13 tahun, dibawah bimbingan ayahnya, beliau mempelajari 

                                                           
52 Ibid. h. 40  
53 Abdussami, Humaidi dan Ridwan Fakla. 5 Rais „Am Nahdlatul Ulama. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Offset, 1995, h. 98  
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dasar-dasar tauhid, fiqh, tafsir dan hadits. Bahkan sudah berani membantu mengajar 

santri-santri ayahnya. 

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, 

pendiri Muhammadiyah, di Semarang (Khuluq, 2000: 23 – 24). Kemudian KH. 

Hasyim Asy’ari pergi ke Hijaz guna melanjutkan pelajarannya disana. Semula beliau 

belajar dibawah 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 tariqot 

qadariyah dan naqsyabandiyah. Ajaran tersebut diperoleh Syekh Mahfudz dari Syekh 

Nawawi dan Syekh Sambas.  

Jadi, Syekh Mahfudz merupakan penghubung pembentuk tradisi 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.   

Siswa Syekh Khatib banyak yang menjadi ulama terkenal, baik dari 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 masih banyak lagi. 
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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 siswanya, 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 (Khuluq, 2000: 26). 

Dalam perkembangan selanjutnya, Kiai Hasyim menjadi pemimpin dari kiai-

kiai besar di tanah Jawa. Menurut Zamachsari, setidaknya terdapat empat faktor 

penting yang melatarbelakangi watak kepemimpinan beliau. 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 (Abdussami, 1995: 2). Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa 

KH. Hasyim Asy’ari mempunyai potensi dan keturunan untuk menjadi orang besar. 

3. Amal dan Perjuangan KH Hasyim Asy’ari 
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Kiprah beliau diberbagai bidang pendidikan, kemasyarakatan, sosial dan 

politik merupakan cerminan dari praktek keagamaan beliau. Dalam bidang-bidang 

inilah beliau menunjukkan perjuangannya.  

Pertama, dalam bidang pendidikan, perjuangan beliau diawali dengan 

mendirikan pesantren di daerah Tebuireng, daerah terpencil dan masih dipenuhi 

kemaksiatan. Tepatnya tanggal 12 Rabi’ al Awwal 1317 H atau tahun 1889M, 

pesantren Tebuireng berdiri dengan siswa pertama sebanyak 28 orang. Berkat 

kegigihan beliau pesantren Tebuireng terus tumbuh dan berkembang serta menjadi 

innovator bagi pembaharuan pendidikan Islam tradisional di tanah air (Ma’shum, 

1998: 74). Pesantren ini merupakan cikal bakal penggemblengan ulama dan tokoh-

tokoh terkemuka sekaligus merupakan monumental ilmu pengetahuan dan 

perjuangan nasional.  

Kedua, perjuangannya dalam bidang kemasyarakatan. Dalam bidang ini 

kiprah beliau diwujudkan dengan mendirikan Jami’iyah Nahdlatul Ulama pada 

tanggal 31 Januari 1926 bersama sejumlah kiai (Suyanto, 2000: 43). Bahkan beliau 

ditunjuk sebagai Syeikhul Akbar dalam perkumpulan ulama terbesar di Indonesia ini. 

Organisasi ini didirikan pada hakekatnya bertujuan karena belum adanya suatu 

organisasi yang mampu mempersatukan para ulama dan mengubah pandangan hidup 

mereka tentang zaman baru. Kebanyakan mereka tidak perduli terhadap keadaan di 

sekitarnya. Bangkitnya kaum ulama yang menggunakan NU sebagai wadah 

pergerakan, tidak dapat dilepaskan dari peran KH. Hasyim Asy’ari. Ia berkeyakinan, 

bahwa tanpa persatuan dan kebangkitan ulama, terbuka kesempatan bagi pihak lain 

untuk mengadu domba. Selain itu didirikannya NU bertujuan untuk menyatukan 

kekuatan Islam dengan kaum ulama sebagai elit perubahan, memudahkan konsolidasi 

dan koordinasi segala kegiatan ummat Islam, terutama dalam bidang pendidikan yang 
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terdapat dalam lingkungan pondok pesantren (Thalhas, tt: 122). Dengan Nahdhatul 

Ulama, ia berjuang mempertahankan kepentingan umat. Disatukannya potensi umat 

Islam menjadi kekuatan kokoh dan kuat, tidak mudah menjadi korban oleh 

kepentingan politik yang hanya mencari kedudukan dengan mengatasnamakan Islam 

(Thalhas, tt: 128).  

Ketiga, 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. Perjuangan beliau dalam bidang ekonomi ini diwujudkan dengan merintis 

kerjasama dengan pelaku ekonomi pedesaan. Kerjasama itu disebut Syirkah al Inan 

Li Mubarakath Ahli al Tujjar. Bentuknya mirip koperasi tapi dasar operasionalnya 

menggunakan Syari’at Islam. Badan usaha ini kemudian berkembang dengan 

lahirnya Nahdlatul Tujjar sebagai wadah para pengusaha Islam, khususnya kalangan 

santri.  

Keempat, 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 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. 
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Pada masa pendudukan Jepang, KH. Hasyim Asy’ari memimpin MIAI 
(Majlis Islam Ala Indonesia). Demikian pula dalam gerakan pemuda dan 
kelasykaran, seperti Hizbullah, Sabilillah dan semacamnya, beliau menjadi 
penasehat dan pemimpin umum. Pada masa revolusi, banyak pemimpin 
militer dan sipil yang datang kepadanya, seperti Jenderal Sudirman dan Bung 
Tomo. Kedatangan mereka itu memberikan laporan tentang perkembangan 
situasi dan mohon nasehat tentang jalannya revolusi fisik pada waktu itu.54  

 

Karya dan perjuangan KH Hasyim Hasy’ari sangatlah patut untuk di kaji lalu 

kemudian dijalankan pada generasi sekarang, dari segi intelektualitasnya dibuktikan 

dengan karya-karyanya dibidang pendidikan dan ajaran ahlussunnah wal jama’ahnya, 

sedangkan perjuangannya tampak jelas dengan dianugerahi gelar pahlawan nasional. 

Itu membuktikan kecerdasannya dibidang pendidikan dan ketokohannya dibidang 

perjuangan sebagai warga Negara.   

4. Gelar KH. Hasyim Asy’ari  

Pada abad 20 Tebuireng merupakan pesantren paling besar dan paling 

penting di Jawa. Zamakhsyari Dhofier, penulis buku „Tradisi Pesantren‟, mencatat 

bahwa pesantren Tebuireng adalah sumber ulama dan pemimpin lembaga-lembaga 

pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Tak heran bila para pengikutnya kemudian 

memberi gelar Hadratus-Syaikh (Tuan Guru Besar) kepada Kyai Hasyim.55 

Pada tahun 1944, Kyai Hasyim Asy‟ari ditunjuk oleh Pemerintah 

Pendudukan Jepang sebagai Kepala Kantor Urusan Agama untuk wilayah Jawa dan 

Madura. Sewaktu para pemimpin Islam modern dan tradisional bersama-sama 

mendirikan partai politik Masyumi pada tahun 1946, Kyai Hasyim Asy‟ari terpilih 

sebagai pemimpin tertingginya. Kyai Hasyim meninggal pada tahun 1947, dan 

                                                           
54AlJampesi dalam https://kumpulanbiografiulama.wordpress.com/2018/05/28/biografi-kh-

hasyim-asyari-pendiri-nu-tebuireng-jombang/ diunduh, 26 Pebruari 2018, 20.00 
55 http//www.masphi.blogspot diunduh 25-02-2018, 20;30 
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dengan Keputusan Presiden No. 294/1964, ia diakui sebagai seorang Pahlawan 

Kemerdekaan Nasional. Pemberian gelar sebagai Pahlawan.56 

 

D. Karya-Karya KH Hasyim Asy’ari 

Kecerdasan dan keilmuan Kiai Hasyim selama berkelana menimba ilmu 

keberbagai 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 adalah sebagai berikut: 

1. Adabul ‘Alim wal Muta’alim.  

Karya ini disusun mengulas dan menjelaskan tentang etika seorang siswa yang 

menuntut ilmu dan etika guru dalam menyampaikan ilmu. Kitab ini diadabtasi dari 

kitab Tadzkiratu al Sami’ wa al Mutakallim karya Ibnu Jamaah al Kinani. 

2. Ziyadah Ta’liqat.  

Berisi tentang penjelaskan 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 farasuruwani yang mengkritik pendapat tersebut. 

3. Al-Tanbihat Al-Wajibah Liman Yasna’ Al-Maulid bi Al-Munkarat.  

                                                           
56 Abdussami, Humaidi dan Ridwan Fakla. AS. 1995.5 Rais „Am Nahdlatul Ulama. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.1995, H. 16  
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Berisi tentang nasehat-nasehat penting bagi orang-orang yang merayakan hari 

kelahiran Nabi dengan cara-cara yang dilarang agama. 

4. Risalah Al-Jama’ah  (kitab lengkap).  

Membahas tentang beragam topik seperti kematian dan hari pembalasan, arti 

sunnah dan bid’ah, dan sebagainya. 

5. 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. 

6. Hasyiyah ‘Ala Fathi Syeh Zakaria Al-Ansori Al-Rahman Bi Syarh Risalah Al-Wali. 

Kitab ini merupakan komentar terhadap al Risalah al Wali Ruslan karya Syekh 

al Islam Zakaria al Anshari. 

7. Al Durar Al-Munqatirah Fi Al-Masa’il Tis’a ‘Asyara (mutiara-mutiara berharga 

tentang masalah-masalah sembilan belas).  

Berisi uraian tentang tareqat dan persoalan-persoalan penting untuk tariqat. 

Bersama kitab ini juga beliau menulis kitab Tamyiz al Haq ‘An al Bathil. Keduanya 

sama-sama menjelaskan tata cara mengamalkan agama yang benar dan koreksi 

terhadap pandangan-pandangan yang keliru. 

8. Al-Tibyan Fi Nahyi ‘An Muqatha’ati’ Al-Arham wa Al-‘Aqarib Wa Al-Ikhwan 

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. 

9. Al Risalah Al-Tauhidiyah (catatan teologi)  
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Karya ini berisi tentang sebuah pokok pemikiran yang didalamnya terdapat 

pembahasan tentang teologi Ahlussunnah wal jama’ah yang dijadikan rujukan kaum 

nahdliyyin.  

10. Al Qalaid fi Bayani Ma Yujibu Min Al- Aqa’id.  

Memuat syair-syair yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dipahami 

tentang akidah bagi seorang muslim.57 

Itulah diantara karya-karya Kiai Hasyim Asy’ari karena disamping aktif 

mengajar, berdakwah, dan berjuang, Kiai Hasyim juga penulis yang produktif. Beliau 

meluangkan waktu untuk menulis pada pagi hari, antara pukul 10.00 sampai menjelang 

dzuhur. Waktu ini merupakan waktu longgar yang biasa digunakan untuk membaca 

kitab, menulis, juga menerima tamu. Karya-karya tadi yang dihasilkan oleh Kiai Hasyim 

merupakan jawaban atas berbagai problematika masyarakat, baik dibidang pendidikan 

maupun akidah. 

E.  Tinjauan Tokoh Terhadap Karya KH. Hasyim Asy’ari  

Keterbatasan yang poenulis miliki hanya dapat memaparkan dari beberapa 

tinjauan tentang pemikiran KH. Hasyim Asy’ari melalui pendapat yang ada di 

ensiklopedi tokoh Islam di unduh dari Miftah, bahwa;  

Sebagaimana diketahui dalam sejarah pendidikan Islam tradisional, khususnya 

di Jawa, peranan kiai Hasyim yang kemudian terkenal dengan sebutan Hadrat Asy-

Syaikh (guru besar di lingkungan pesantren), sangat besar dalam pembentukan kader-

kader ulama pimpinan pesantren. Banyak pesantren besar yang terkenal, terutama, yang 

                                                           
A. 57 Miftah Falah dalam http://alawyagil.blogspot.com/2014/01/pemikiran-

khhasyim-asyari.html diunduh 06022015;14.00 
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berkembang di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dikembangkan oleh para kiai hasil didikan 

kiai Hasyim. 

Beliau menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahan adalah mengamalkan. 

Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk 

kehidupan akhirat kelak. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, 

yaitu : pertama, bagi murid hendaknya berniat suci dalam menuntut ilmu, jangan sekali-

kali berniat untuk hal-hal duniawi dan jangan melecehkannya atau menyepelikannya. 

Kedua, bagi guru dalam mengajarkan ilmu hendaknya meluruskan niatnya terlebih 

dahulu, tidak mengharapkan materi semata. Agaknya pemikiran beliau tentang hal 

tersebut di atas, dipengaruhi oleh pandangannya akan masalah sufisme (tasawuf), yaitu 

salah satu persyaratan bagi siapa saja yang mengikuti jalan sufi menurut beliau adalah 

“niat yang baik dan lurus”. 

Salah satu karya monumental K. H. Hasyim Asy’ari yang berbicara tentang 

pendidikan adalah kitab Adab Al-‘Alim wa Al-Muta’allum wa ma Yataqaff Al-

Mu’allimin fi Maqamat Ta’limih yang dicetak pertama kali pada tahun 1415 H. 

sebagaimana umumnya kitab kuning, pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih 

ditekankan pada masalah pendidikan etika. Meski demikian tidak menafikan beberapa 

aspek pendidikan lainnya. Keahliannya dalam bidang hadits ikut pula mewarnai isi kitab 

tersebut. Belajar menurut Hasyim Asy’ari merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah, 

yang mengantarkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Karenanya belajar harus diniatkan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai 

Islam, bukan hanya untuk sekedar menghilangkan kebodohan. Pendidikan hendaknya 

mampu menghantarkan umat manusia menuju kemaslahatan, menuju kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Pendidikan hendaknya mampu mengembangkan serta melestarikan nilai-

nilai kebajikan dan norma-norma Islam kepada generasi penerus umat, dan penerus 
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bangsa. Umat Islam harus maju dan jangan mau dibodohi oleh orang lain, umat Islam 

harus berjalan sesuai dengan nilai dan norma-norma Islam.  

Catatan yang menarik dan perlu dikedepankan dalam membahas pemikiran dan 

pandangan yang ditawarkan oleh Hasyim Asy’ari adalah etika dalam pendidikan, dimana 

guru harus membiasakan diri menulis, mengarang dan meringkas, yang pada masanya 

jarang sekali dijumpai. Dan hal ini beliau buktikan dengan banyaknya kitab hasil 

karangan atau tulisan beliau. Betapa majunya pemikiran Hasyim Asy’ari dibanding 

tokoh-tokoh lain pada zamannya, bahkan beberapa tahun sesudahnya.  

Menurut Hasyim Asya’ri ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang 

pendidik Islam, ada dua puluh etika yang harus dipunyai oleh guru ataupun calon guru. 

Pertama, selalu berusah mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun, 

bagaimanapun dan dimanapun. Kedua, mempunyai rasa takut kepada Allah, takut atau 

khouf dalam keadaan apapun baik dalam gerak, diam, perkataan maupun dalam 

perbuatan. Ketiga, mempunyai sikap tenang dalam segala hal. Keempat, berhati-hati atau 

wara dalam perkataan,maupun dalam perbuatan. Kelima, tawadhu, tawadhu adalah dalam 

pengertian tidak sombong, dapat juga dikatakan rendah hati. Keenam, khusyu dalam 

segala ibadahnya. Ketujuh, selalu berpedoman kepada hukum Allah dalam segala hal. 

Kedelapan, tidak menggunakan ilmunya hanya untuk tujuan duniawi semata. 

Kesembilan, tidak rendah diri dihadapan pemuja dunia. Kesepuluh, zuhud, dalam segala 

hal.  Kesebelas, menghindarai pekerjaan yang menjatuhkan martabatnya. Kedua belas, 

menghindari tempat –tempat yang dapat menimbulkan maksiat.  Ketigabelas, selalu 

menghidupkan syiar islam. Keempatbelas, menegakkan sunnah Rasul. Kelimabelas, 

menjaga hal- hal yang sangat di anjurkan. Keenambelas, bergaul dengan sesame manusia 

secara ramah, Ketujuhbelas, menyucikan jiwa. Kedelapan belas selalu berusaha 

mempertajam ilmunya. Kedelapanbelas, terbuka untuk umum, baik saran maupun kritik. 
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Kesembilan belas, selalu mengambil ilmu dari orang lain tentang ilmu yang tidak 

diketahuinya. Keduapuluh, meluangkan waktu untuk menulis atau mengarang buku.  

Dengan memiliki dua puluh etika tersebut diharapkan para guru menjadi 

pendidikan yang baik, pendidik yang mampu menjadi teladan anak didik. Di sisi lain, 

ketika pendidik mempunyai etika, maka yang terdidik pun akan menjadi anak didik yang 

beretika juga, karena keteladanan mempunyai peran penting dalam mendidik akhlak 

anak. Untuk itu perlu kiranya para calon pendidik maupun yang telah menjadi pendidik 

untuk memiliki etika tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


