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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses alih pengetahuan (transfer of 

knowledge) dan proses alih nilai-nilai (transfer of value) dari pendidik ke peserta 

didik. Dewasa ini pengertian tentang pendidikan tersebut telah mengalami 

penyempitan yang hanya sebatas pengajaran atau pemindahan pengetahuan 

semata. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. 

Secara garis besar ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan 

yaitu sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nyatanya seringkali kita 

melihat, beban tanggung jawab pendidikan hanya lebih banyak dibebankan 

kepada sekolah. Ketika terjadi kenakalan remaja seperti tawuran atau yang 

lainnya, maka secara sepihak, sekolah menjadi bulan-bulanan atas kejadian 

tersebut, padahal kita tahu bahwa waktu mereka disekolah itu lebih sedikit bila 

dibandingkan waktu mereka berada di rumah ataupun di lingkungan mereka. 

Kenakalan remaja yang kebanyakan mereka adalah pelajar itu merupakan 

dampak kegagalan dalam mendidik mereka. Sekolah tidak bisa menjadi satu-

satunya pihak yang bisa disalahkan, namun demikian pihak sekolah bisa 

meminimalisir hal tersebut dengan mendidik mereka dengan benar. 

Digencarkannya pendidikan karakter beberapa tahun terakhir ini, merupakan 

respon dari pemerintah terhadap kemerosotan moral bangsa yang dikarenakan 

kurang berhasilnya transfer nilai dalam dunia pendidikan saat ini. 



2 
 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, nilai merupakan hal-hal 

atau sifat-sifat  penting yang berguna bagi kemanusiaan.
1
 Menurut Linda yang 

dikutip Zaim Elmubarok dalam bukunya Membumikan Pendidikan Nilai, secara 

garis besar nilai dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai nurani dan nilai 

memberi. Nilai nurani merupakan nilai yang sudah ada pada setiap diri manusia 

dan bisa berkembang menjadi karakter seseorang termasuk tata cara seseorang 

dalam memperlakukan orang lain. Adapun yang termasuk nilai nurani antara 

adalah kejujuran, disiplin, pengendalian diri, keberanian cinta damai, potensi, 

kemurnian dan kesesuaian. Nilai memberi adalah suatu nilai yang apabila kita 

berikan maka kita akan mendapatkan sebesar yang telah kita keberikan. Contoh 

dari nilai memberi ini adalah kesetiaan, cinta, dapat dipercaya, hormat, kasih 

sayang, peka, baik hati, ramah, tidak egois, adil dan murah hati.
2
 

Adapun arti dari pendidikan Islam sendiri menurut Omar Muhammad Al-

Touny al-Syaebani pendidikan Islam merupakan suatu hal yang menjadi dasar 

proses optimalisasi potensi yang ada pada diri seseorang melalui suatu proses 

pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu perubahan positif baik 

dalam kehidupan pribadinya dengan Tuhan, kehidupan sosialnya dengan 

masyarakat sekitar dan hubungannya dengan alam sekitar dimana ia tinggal. 

Tentu semua proses dan perubahan yang terjadi sesuai dengan nilai-nilai Islam 

yang bisa melahirkan norma-norma syariah dan akhlak yang mulia sebagai 

                                                             
1 
Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Mordern 

English Pers,1991), hal 1035. 
2
 Zaim Elmubarok, Membumikan Penddikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 7. 
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cerminan atau hasil dari pendidikan Islam yang memang bisa membawa 

perubahan bagi mereka yang mau menerapkannya.
3
 Jadi pendidikan Islam 

merupakan sebuah proses optimalisasi potensi yang ada pada diri seseorang 

melaui suatu proses pendidikan, berupa bimbingan dan pengarahan kemampuan-

kemapuan dasar dan kemampuan belajar yang diharapkan mampu membuat 

perubahan, baik dalam kehidupan pribadinya dengan Tuhan, kehidupan sosialnya 

dengan masyarakat sekitar dan hubungannya dengan alam sekitar dimana ia 

tinggal. Semua proses dan perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan nilai-

nilai Islam yang bisa melahirkan norma-norma syariah dan akhlak yang mulia 

sebagai hasil dari pendidikan Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup pada segala aspek kehidupan. 

Guru Besar Pendidikan di Universitas Tunisia Muhammad Fadil al-

Djamaly mengungkapkan cita-citanya terkait dengan pendidikan Islam, yaitu 

pendidikan Islam yang dilandasi dengan filsafat pendidikan yang benar dan 

mengarah pada kependidikan Islam. Ia bercita-cita pendidikan yang harus 

dilaksanakan oleh umat Islam adalah pendidikan keberagamaan yang 

berlandaskan keimanan dan berdiri di atas filsafat pendidikan yang bersifat 

menyeluruh dan didasari pula oleh keimanan. Menurutnya iman yang benar akan 

membawa kepada akhlak mulia, sehingga iman yang benar seharusnya menjadi 

                                                             
3
 Omar Muhammad Al-Touny al-Syaebani, Falsafah Pendidikan Islam, terjemahan  Hasan 

Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 399.  
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dasar setiap pendidikan yang benar. Akhlak mulia bisa menunjukkan manusia 

bagaiman menuntut ilmu yang benar, dan ilmu yang benar bisa memimpin 

manusia untuk beramal saleh.
4
 Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa iman yang benar akan melahirkan amal saleh. 

Adapun yang dimaksud dengan ilmu yang benar yang dapat melahirkan 

amal saleh itu luas cakupannya, yaitu ilmu yang didapat dapat mencerahkan dan 

memberikan peranannya dalam kehidupan dunia yang semakin modern disegala 

aspek kehidupan, baik berupa teoritis maupun praksis. Masalah berat yang 

sedang dihadapi umat Islam saat ini adalah dipisahkannya ilmu dengan agama, 

dipisahkannya agama dari seni dan pemerintahan. Itulah sebabnya sebagian 

orang yang ahli di bidang sains tidak bisa menikmati seni, atau tidak bisa 

mengurus masalah-masalah umat dibidang politik, ekonomi dan 

kemasyarakatan.
5
 Hal itu membuktikan bahwa sebenarnya ilmu itu saling 

berkaitan satu dengan yang lain dan tidak seharusnya dipisah-pisahkan seperti 

sekarang ini. Panutan umat Islam seluruh dunia Nabi Muhammad saw, ia adalah 

seorang negarawan, pebisnis handal, pemuka agama dan lain sebagainya. Kira-

kira akan seperti itulah apabila pendidikan Islam ini bisa dijalankan dengan 

benar. 

Apabila pendidikan merupakan sebuah proses, maka proses tersebut pasti 

memiliki tujuan akhir atau adanya suatu hal yang ingin dicapai. Tujuan dalam 

                                                             
4
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) hal.17 

5
 Ibid., hal. 17. 
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pendidikan adalah terwujudnya nilai-nilai ideal yang terbentuk melalui 

serangkaian proses pendidikan yang bisa membawa manusia menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. Tentu nilai-nilai ideal yang terbentuk akan tercermin dari apa 

yang ia tampilkan di luar, baik berupa ucapan maupun perilaku kesehariannya. 

Hal itu dikarenakan nilai-nilai ideal yang terbentuk akan mempengaruhi dan 

mewarnai pola dan kepribadian seseorang. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tujuan 

dari pendidikan Islam itu sendiri adalah terealisasinya nilai-nilai ideal yang 

bercorak Islami. Jika kita berbicara mengenai nilai-nilai ideal yang bercorak 

Islami, tentu hal itu tidak bisa dipisahkan dari iman yang menjadi dasar atau 

pondasi dari Islam itu sendiri.
6
 Karena dengan iman itulah manusia bisa 

menuntun manusia untuk melakukan hal yang benar, tidak hanya benar dimata 

manusia tetapi juga benar di mata Allah swt. 

Meski pendidikan Islam menitikberatkan pada nilai-nilai ideal yang 

bernafaskan Islam, namun pendidikan Islam juga seharusnya mampu menjawab 

tantangan zaman yang semakin hari seakin kompleks permasalahan yang 

dihadapi. Sehingga pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan seorang 

muslim yang berakhlak dan berilmu pengetahuan tinggi, serta memiliki 

keiimananan dan ketakwaan sebagai pengendali dalam penerapan pengetahuan 

dan pengalaman yang ia miliki. Apabila hal tersebut tidak bisa diwujudkan, maka 

                                                             
6
 Ibid., hal. 108. 



6 
 

kesimbangan akan sulit tercapai dan justru akan menurunkun derajat dan 

martabat manusia itu sendiri.
7
 

Rujukan pendidikan Islam jelas tidak lain dan tidak bukan adalah al-Quran 

dan as-Sunnah. Pengkajian tentang kedua sumber tersebut diperluakan agar 

manusia semakin memahami hakikat Islam yang sebenarnya.Komponen-

komponen pokok dalam Islam seperti tauhid, pengetahuan fikih ibadah, dan fikih 

muamalat tentu menjadi dasar-dasar pendidikan Islam dengan harapan, kita 

selaku umat manusia bisa menjalankan Islam dengan benar. Orang-orang yang 

bisa menjalankan ajaran Islam dengan benar, maka insya Allah akan selamat 

hiduppnya di dunia dan di akhirat. Hasil ilmu yang diperolehnya merupakan 

karunia yang luar biasa, yaitu berupa pengetahuan, harga diri, kekuatan dan 

ukhuwah yang bisa saling menguatkan dan mengingatkan dalam kebaikan. 

Ada tiga komponen pokok dalam dunia pendidikan, yang artinya tanpa 

ketiga komponen tersebut mustahil sebuah pendidikan bisa berjalan. Tiga 

komponen penting tersebut yaitu pendidik, peserta didik, dan materi. Sayangnya 

tidak semua pendidik bisa memerankan peranannya sebagai seorang pendidik 

sebagaimana mestinya. Menjadi seorang pendidik sebenarnya merupakan suatu 

hal yang tidak mudah, karena seorang pendidik seringkali dijadikan panutan atau 

tauladan oleh peserta didiknya. Jadi sangat disayangkan bila akhir-akhir ini 

masih sering dikabarkan seorang pendidik yang melakukan kekerasan dalam 

mengajar, berbuat asusila, dan lain sebagainya.  

                                                             
7
 Ibid., hal. 112. 
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Seperti yang terjadi di Jember, seorang kiai yang sangat mencemarkan 

dunia pesantren khsusnya dan dunia pendidikan umumnya. Seperti yang 

diberitakan media online www.tempo.co seorang kiai yang seharusnya 

melindungi dan mendidik santrinya, justu berbuat asusila kepada sebagian 

mereka, hingga merusakan masa depan anak didiknya.
8
 Contoh lain yang seorang 

guru yang berbuat di luar batas kewajaran juga terjadi di Bali. Diberitakan 

seorang guru melempar murid menggunakan asbak hingga matanya bengkak. Hal 

tersebut juga sempat masuk ke ranah hukum, namun pada akhirnya dicabut 

karena orang tua siswa telah berdamai dengan oknum guru tersebut dengan 

beberapa syarat.
9
 

Atas dasar tersebut, perlu kiranya kita mempelajari bagaimana menjadi 

seorang pendidik yang sebenarnya. Salah satu tokoh yang bisa kita ambil 

pelajaran darinya adalah KH. Hasyim Asy’ari. Kiprahnya dalam dunia 

pendidikan sudah tidak diragukan lagi. Salah satu bukti kiprahnya dalam dunia 

pendidikan adalah berdirinya sebuah pondok pesantren di Kota Jombang yang 

diberi nama Pondok Pesantren Tebuireng. Menurutnya dengan banyak 

mengadopsi tradisi pendidikan Islam klasik yang lebih mengedepankan etika dan 

norma dalam pembelajaran yang dipandang mampu mengataskan Islam pada 

                                                             
8
 David Priyasidharta, Kiai Pesantren Tersangka 11 santri, diakses pada tanggal 13 

September 2014 dari http://www.tempo.co/read/news/2014/09/22/058608825/Kyai-Pesantren-

Tersangka-Pencabulan-11-Santri. 
9
 Saugy Riyandi, Guru SD di Bali Lempar Asbak ke Mata Murid Hingga Bengkak, diakses 

pada tanggal 13 September 2014 dari http://www.merdeka.com/peristiwa/guru-sd-di-bali-lempar-

asbak-ke-mata-murid-hingga-bengkak.html. 
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zaman keemasannya. Hal tersebut ia wujudkan dengan karyanya yang terkenal di 

kalangan santri yaitu Adab al-‘Alim wa al-Muta’alim.
10

 

Berkaitan dengan pemikiran di atas, dalam film Sang Kiai ini dijabarkan 

kisah tentang perjalanan tokoh besar agamis tersebut, termasuk peranannya 

dalam dalampendidikan Islam. Berdirinya Pondok Pesantren Tebuireng 

merupakan salah satu usahanya mendidik masyarakat khususnya para generasi 

muda. Para santri yang masuk ke pesantren tersebut, tidak dipatok harus 

mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu. Mereka hanya diminta membayar 

semampunya dengan apa yang mereka miliki, dan tidak jarang apa yang mereka 

bawa/bayarkan tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Hal tersebut 

adalah pengejawantahan nilai-nilai keikhlasan yang sekaligus bisa menjadi 

contoh para santrinya dalam menerapkan ilmu ikhlas tersebut. 

Pelajaran lain yang bisa diambil adalah saat sang kiai tersebut turun 

langsung ke sawah membantu para petani, yang sebenarnya hal tersebut bisa ia 

wakilkan kepada santri atau ustad yang ia percaya. Namun hal tersebut ia 

lakukan agar bisa merasakan jerih payah seorang petani, yang pada akhirnya bisa 

membat kita lebih bisa menghargai hasil yang kita makan. Namun tanpa atau 

dengan ia sadari, ia telah mempraktekkan dan mencontohkan perilaku tawaduk, 

dimana ia sebagai guru besar pada waktu itu tidak merasa risih untuk berhadapan 

langsung dengan para petani, yang apabila dipandang secara struktur sosial jauh 

                                                             
10

 Rohinah M.Noor, KH. Hasyim Asy’ari Memodernisasi NU & Pendidikan Islam.(Jakarta 

Selatan: Grafindo Khasanah Ilmu, 2010), hal. 25. 



9 
 

berbeda. Selain pelajaran-pelajaran besar sebagai seorang tokoh pada masa itu 

yang dicontohkan dalam hal kecil, dalam film ini juga diceritakan bagaimana ia 

menjadi seorang kepala rumah tangga yang perlu menjaga keharmonisan 

keluarga. Dicontohkan dalam film tersebut saat kiai Hasyim berada di pasar dan 

melihat sebuah kerudung yang cantik, ia teringat kepada sang istri lantas 

membelikannya untuk sang istri sebagai hadiah. Hal ini tentu bisa dijadikan 

sebagai contoh oleh para suami bagaiman cara menyenangkan hati istri sehingga 

keluarga bisa dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. 

Film ini juga bercerita tentang kehidupan rakyat Indonesia saat masih 

dalam kekuasaan penjajah Jepang. Pada masa penjajahan Jepang rakyat disuruh 

melakukan seikerei, namun sebagai panutan masyarakat Hasyim menolak 

melakukannya. Seikerei adalah suatu bentuk penghormatan kepada matahari 

yang dilakukan dengan cara membungkukkan badan kearah matahari terbit di 

pagi hari. Hal tersebut tentu harus ditentang karena tindakan itu merupakan suatu 

tindakan yang menyimpang dari aqidah agama Islam.
11

 

Hal tersebut merupakan cara Hasyim untuk mendidik masyarakat, 

bagaimana seorang muslim mempertahankan aqidah yang dipeluknya. Seperti 

itulah harusnya seorang pendidik, ia bisa dijadikan contoh oleh masyarakat 

dalam hal mempertahankan aqidah, meski Hasyim harus ditangkap oleh penjajah 

Jepang sebab perbuatannya itu dianggap penjajah Jepang sebagai penghinaan. 

                                                             
11

 Darul Aqsha, Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: perjuangan dan pemikiran. (Surabaya: 

Penerbit Erlangga, 2005), hal. 129-130. 
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Aksi penangkapan tentanara Jepang berlanjut pada penyiksaan terhadap Hasyim. 

Hal itu dilakukan untuk memberi efek jera terhadap rakyat sekaligus peringatan 

bagi mereka yang membangkang terhadap pemerintahan Jepang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok pikiran dan latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam peneliatian ini antara lain : 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan KH. Hasyim Asy’ari 

dalam film Sang Kiai? 

2. Bagaimana cara (metode) KH. Hasyim Asy’ari dalam mengajarkan nilai-nilai 

tersebut?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan  masalah di atas, maka tujuan dari peneliatian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan KH. 

Hasyim Asy’ari dalam film Sang Kiai? 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara (metode) KH. Hasyim Asy’ari dalam 

mengajarkan nilai-nilai tersebut?  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teortis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, dan membawa kemajuan dalam dunia pendidikan, 

khususnyadalam dunia pendidikan Islam dengan meneladani KH. Hasyim 

Asy’ari dalam mempraktekkan pendidikan Islam.  

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi dan 

memberi solusiterhadap permasalahan pendidikan, terutama dalam 

peranan pendidik sebagai teladan bagi peserta didiknya. 

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi tambahan baik untuk 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) secara umum, 

dan perpustakaan Fakultas Agama Islam UMM secara khusus. 

b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi gambaran tentang bagaimana 

konsep internalisasi pendidikan Islam yang digunakan KH Hasyim 

Asy’ari untuk mendidik masyarakat secara umum dan para santrinya 

secara khusus.  

E. Ruang Lingkup dan Batasan masalah 

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka peneletian ini lebih 

difokuskan ada obyek kajian tentang internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam 

oleh KH. Hasyim Asy’ari lebih khusus lagi dalam film Sang Kiai. Adapun hal-
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hal yang termasuk dalam penelitian ini meliputi konsep pendidikan Islam, tujuan 

pendidikan, dan pentingnya pendidikan Islam menurut KH. Hasyim Asy’ari. 

Namun demikian dalam penelitian ini juga didukung dari tokoh-tokoh 

pendidikan lain, sehingga bisa diambil titik temu atau relevansi antar pendapat 

para tokoh yang bisa saling mengisi dan melengkapi satu sama lain, sehingga 

ditemukan kreasi dan inovasi untuk kemajuan dalam dunia pendidikan, 

khususnya pendidikan Islam di Indonesia. 

F. Definisi Operasional 

Demi menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul yang 

diangkat oleh penulis, maka disini penulis akan menjelaskan kata kunci dari 

judul tersebut. 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Atas dasar pengertian pengertian nilai dan pendidikan Islam yang 

dijelaskan pada latar belakang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-

nilai pendidikan Islam adalah cirri khas yang ada pada suatu konsep 

pendidikan yang sesuai dengan pemahaman dan aturan dalam islam. Atau 

dengan kata lain nilai pendidikan islam adalah nilai islam yang 

masuk/digunakan dalam dunia kependidikan. 

2. KH. Hasyim Asy’ari 

Menjadi salah satu pendiri dan pemimpin pertama organisasi sebesar 

Nahdhatul Ulama (NU) tentu bukanlah hal yang mudah. Perlu kesiapan 
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ilmu, kesiapan mental dan pengalaman yang cukup untuk mengemban 

amanah tersebut. Sosok KH. Hasyim Asy’ari dipandang mampu dan pantas 

mengemban tugas tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari pengalamannya 

yang pernah menuntut ilmu dibebagai pondok pesantren di tanah Jawa yang 

selanjutnya diteruskan ke Makkah al-Mukarromah dan bahkan menjadi 

pengajar di Masjidil Haram.
12

 

Sebagai pemimipin NU yang sekaligus sebagai pimpinan pesantren 

yang berinteraksi langsung dengan masnyarakat pada waktu itu, KH. Hasyim 

Asy’ari juga bertanggung jawab secara informal, yang sebenarnya tidak ada 

hubungannya dengan fokus keilmuan yang ia pelajari, seperti mengobati 

berbagai penyakit. Anehnya, bantuan KH. Hasyim Asy’ari tersebut tidak 

hanyak diperlukan oleh masyarakat pribummi saja, namun penduduk 

keturunan Belandapun juga menggunakan pertolongan tersebut.
13

 

3. Film Sang Kiai 

Berdakwah tidak selalu harus di atas mimbar, sekarang banyak hal dan 

media yang bisa dijadikan media untuk berdakwah termasuk melalui sebuar 

karya film yang memang cenderung lebih kreatif, sehingga tidak membuat 

bosan obyek dakwah. Salah satu film yang digunakan sebagai media dakwah 

adalah film Sang Kiai.  

                                                             
12

 Lathiful Khuluq, M.A.Fajar kebangunan ulama: biografi K.H. Hasyim Asy'ari. 

(Yogsyakarta:LKIS Yogyakarta, 2008) hal.7 
13

 Ibid, 24 
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 Film bertema kepahlawanan, yang menceritakan tentang perjuangan 

Indonesia melawan penjajah, telah banyak dibuat dan diangkat ke layar 

lebar. Akan tetapi perjuangan kemerdekaan lewat peran kaum agama kurang 

terangkat, padahal peranan kaum agamis tidak bisa dielakkan, karena 

kemerdekaan Nusantara jelas diiringi oleh pekikkan suara takbir. Hal ini 

disampaikan Rako Prijanto, sutradara film Sang Kiai dalam jumpa pers. 

Sang Kiai merupakan sebuah film kolosal produksi Rapi Film yang 

mengangkat kisah perjuangan ulama karismatik pesantren Tebuireng, 

Jombang, Jawa Timur, yakni KH. Hasyim Asy’ari. Ia menjadi salah satu 

tokoh kunci dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada era 

1942-1947. Melalui resolusi jihad, tokoh yang dijuluki Hadratus Syeikh atau 

Maha Guru ini mengimbau dan mengajak para santri pejuang untuk berjihad 

fisabilillah melawan penjajah yang kemudian melahirkan peristiwa perang 

besar yang kita kenal sebagai hari Pahlawan 10 November 1945.
14

 

G. Sistematika Pembahasan Penelitian 

Untuk mendapatkan gambaran dari uraian-uraian yang hendak dituliskan 

penulis secara jelas dan sistematis, maka penulis menyusun dan membagi tulisan 

ini menjadi empat bagian, yang secara sistematis adalah sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, bagian pertama ini ditulis untuk mengarahkan 

penulisan penelitian ini sehingga tercapai maksud dan tujuan dari ditulisnya 

                                                             
14

 Tenni Purwanti, Belajar Sejarah dari Film Sang Kiai, diakses pada tanggal 10 Januari 2010, 

dari http://www.pesona.co.id/refleksi/refleksi/belajar.sejarah.dari.film.sang.kiai/001/001/101 
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penelitian ini. Adapun pembahasan dalam penelitian ini meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode  

Islam  dari berbagai tokoh pendidikan Islam sebagai acuan dasar dalam 

penelitian ini 

Bab III, berisi tentang metode penelitian. Adapun hal-hal yang termasuk 

didalamnya adalah jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV, merupakan bagian inti yang berisi biografi KH. Hasyim Asy’ari 

yang mencakup tentang riwayat hidupnya, yang meliputi biografi pergolakan 

KH. Hasyim Asy’ari dan karya-karyanya. Selain itu juga tentang konsep 

pendidikan Islam yang diterapkan KH. Hasyim Asy’ari dalam mendidik 

masyarakat dan santrinya, serta relevansinya dengan pendidikan saat ini.  

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan 

saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 

 


