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ABSTRAK 

 

Umi Thoyyibah (D01212065). Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif KH. 

Hasyim Asy’ari dan Zakiyah Daradjat. Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya. 
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Pembimbing: Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M. Pd.I 
Penelitian ini berlatar belakang dari dampak pendidikan nasional yang 

mulai meninggalkan nilai moral. Sehingga banyak dari peserta didik yang dinilai 

tidak mempunyai kesantunan. Sesungguhnya tujuan utama dari pendidikan islam 

adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-

orang yang bermoral, jiwa yang bersih, dan tahu membedakan baik dan buruk. 

Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana konsep pendidikan akhlak 

menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Zakiyah Daradjat, yang nantinya akan dapat 

memecahkan masalah-masalah moral yang terjadi di negeri ini. Tujuan dari 

penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana konsep pendidikan akhlak 

menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Zakiyah Daradjat, (2) mengetahui komparasi 

konsep pendidikan akhlak menurut KH. Hasyim Asy’ari dan Zakiyah Daradjat. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library 

reseach), ialah penelitian teknik pengumpulan datanya dilakukan di perpustakaan 

dengan didasrkan atas pembacaan-pembacaan terhadap Iiterature yang memiliki 

informasi serta memiliki relevansi dengan topik penelitian. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis isi adalah (content analisis), metode ini merupakan 

analisis ilmiyah mengenai isi pesan sebuah pemikiran. Dalam konteks ini peneliti 

mengkaji dari pemikiran KH. Hasyim Asy’ari dan Zakiyah Daradjat mengenai 

konsep pendidikan akhlak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) konsep pendidikan akhlak menurut 

KH. Hasyim Asy’ari ada 2 aspek yaitu: pertama  akhlak pendidik, meliputi: a. 

akhlak yang harus dimiliki pendidik, b. upaya yang dilakukan untuk menjaadi 

pendidik professional, c. strategi pendidik dal mengajar. Kedua akhlak peserta 

didik, meliputi: a. akhlak yang harus dimiki peserta didik, b. upaya yang 

dilakukan untuk menjadi peserta didik yang berakhlak mulia, c. strategi dalam 

belajar. (2) konsep pendidikan akhlak menurut Zakiyah Daradjat mengedepankan 

3 faktor yaitu: a. faktor figure (orang tua dan guru), b. faktor kultur, dan c. faktor 

tekstur. (3) persamaan konsep pendidikan akhlak menurut KH. Hasyim Asy’ari 

dan Zakiyah Daradjat yaitu dalam hal materi pendidikan, pendidikan akhlak 

(upaya dari pendidik dan peserta didik), dan hubungan sosial kemasyarakatan. (4) 

perbedaan, pembentukan akhlak seorang anak dan konsep pendidikan akhlaq KH 

Hasyim Asy’ari lebih condong pada lingkungan pendidikan, sedangkan Zakiah 

Dardjat pada lingkungan keluarga. 


