
i 

 

IMPLIKASI PENERAPAN NILAI CINTA TANAH AIR  

DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT KH HASYIM ASY’ARI  

DI MI ASY SYAFI’IYYAH 02 JATIBARANG LOR  

JATIBARANG BREBES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS 

 

 

 

 

Diajukan kepada  

Program Pascasarjana UNWAHAS Semarang 

untuk memenuhi syarat guna mencapai 

gelar Magister Pendidikan 

 

 

 

 

Oleh 

AGUS DWIPRIHANTO 

NIM : 18200011246 / S2 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 

2021 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 



v 

 

MOTTO 

 

 

 

 

 

 َوَخْيُر النَّاِس أَْنفَعُُهْم ِللنَّاِس 

 

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” 

(HR. Al-Qadlaa’iy dalam Musnad Asy-Syihaab no. 129, Ath-Thabaraaniy dalam 

Al-Ausath no. 5787). 
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ABSTRAK 

 

 

Agus Dwiprihanto, NIM 18200011246. Implikasi Penerapan Nilai Cinta Tanah 

Air Dalam Pendidikan Islam Menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy 

Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor, Semarang: Program Magister Pendidikan 

Agama Islam UNWAHAS tahun 2021 

 

Kata Kunci: Cinta Tanah Air, Pendidikan Islam, KH Hasyim Asy’ari. 

 

  

Generasi dalam suatu bangsa dan negara dapat berpengaruh terhadap 

keutuhan bangsa dan negara tersebut. Pendidikan yang tepat merupakan pondasi 

utama dalam pembentukan karakter bagi generasi bangsa. Dalam pendidikan 

Islam sekarang ini diperlukan adanya penanaman nilai cinta tanah air dalam 

implementasinya. Nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH 

Hasyim Asyari diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk penanaman karakter 

cinta tanah di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor. 

Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi : latar belakang penerapan 

nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari, 

penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim 

Asy’ari dan implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang 

Brebes.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan berbasis 

lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, obervasi dan 

dokumentasi. Landasan teori yang ada dalam penelitian ini meliputi : Konsep 

pendidikan Islam KH Hasyim Asy’ari, pemikiran pendidikan Islam cinta tanah air 

KH Hayim Asy’ari, tujuan dan fungsi nilai – nilai cinta tanah air, dan manfaat 

cinta tanah air.  

Hasil dari penelitian ini ditemukan adnya latar belakang penerapan nilai 

cinta tanah air di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor meliputi sejarah 

perjuangan ulama, masyarakat sekitar MI warga nahdhliyin, adanya hubungan 

keilmuan PP Tebuireng dengan Yayasan Asy Syafi’iyyah Jatibarang, untuk 

menangkal dampak radikalisme di era teknologi informasi, dan juga untuk 

mengantisipasi masuknya dampak negatif budaya asing di kalangan siswa. 

Implementasi cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor antara lain : menyanyikan lagu Ya Lal Wathon, ziarah ulama NU 

bagi para siswa di MI, do’a bersama bagi siswa MI untuk negeri, dan Peringatan 

Hari Santri untuk para siswa MI. Sedangkan implikasi penerapan nilai cinta tanah 

air dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 

02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes meliputi : munculnya semangat patriotisme 

dalam mempertahankan negara, adanya sikap untuk menghormati perjuangan 

ulama, dan terbentuknya semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 
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ABSTRACT 

 

Agus Dwiprihanto, Student’s Number 18200011246. Implication of the 

Application of Love for Country Values in Islamic Education According 

to K.H. Hasyim Asy'ari at Islamic Elementary School (MI) Asy 

Syafi'iyyah 02 Jatibarang Lor, Semarang: Master Degree of Islamic 

Education of Universitas Wahid Hasyim 2021. 

 

Keywords : Love for Country, Islamic Education, K.H. Hasyim Asy’ari 

 

A generation can affect the integrity of the nation. Education is the 

main foundation in character building of the nation's generation. In Islamic 

education, it is necessary to instill the value of love for country in its 

implementation. According to K.H. Hasyim Asyari, the value of patriotism 

in Islamic education is expected to be a form of the character’s instilment 

of love for country especially at MI Asy Syafi'iyyah 02 Jatibarang Lor.  

The problem of this research are the background of the application 

of love for country’s values in Islamic education according to K.H. 

Hasyim Asy'ari, the application of love for country’s values in Islamic 

education according to K.H. Hasyim Asy'ari, and the implication of the 

application of love for country’s values in islamic education according to 

K.H. Hasyim Asy'ari at MI Asy Syafi'iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang 

Brebes. The research was conducted using qualitative and field-based 

methods. Data collection was carried out by interviews, observations and 

documentation. The theoretical foundations in this study are Islamic 

education’s concept of K.H. Hasyim Asy'ari, the thought of Islamic 

education about love for country by K.H. Hayim Asy'ari, the goals and 

functions of love for the country’s values, and the benefits of loving for 

country. 

The results of this study are there is the application of love for the 

country’s values background at MI Asy Syafi'iyyah 02 Jatibarang Lor 

including the history of the the scholars’ struggle, the local communities of 

Nahdliyin around MI, a scientific relationship between Islamic Boarding 

School (PP) Tebuireng and Asy Syafi'iyyah Jatibarang Foundation, 

prevention of radicalism’s impact in information technology era, and 

anticipation of the negative impact from foreign culture among the 

students. The implementation of love for the homeland of K.H. Hasyim 

Asy'ari at MI Asy Syafi'iyyah 02 Jatibarang Lor are singing the song of Ya 

Lal Wathon, pilgrimage of NU scholars for the students, joint prayer for 

MI students for the country, and Commemoration of Santri Day for MI 

students. Meanwhile, the implications of the application of love for 

country’s values in Islamic education according to K.H. Hasyim Asy'ari at 

MI Asy Syafi'iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes are the growing 

of patriotism’s spirit in defending country, attitude to respect the struggle 

of the scholars, and spirit to maintain unity and integrity. 
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 ُمْستَْخلَُص اْلبَْحث  

 

َرْقُم:   فِريهاْنتُو،  دِوي  نَتِْيَجِة   18200011246أَُغْوس  تَْطبِْيِق  تَأْثِْيُر 

أَْشعَاِرّي  َهاِشم  الَحاّجِ  ِكيَاِهي  ِعْندَ  اإِلْسََلِميَِّة  التَّْربِيَِة  فِي  الَوَطِن  ُحّبِ 

 ي بَاَراْنج لُوْر، بريبيس ، َجاتِ  02بِالمْدَرَسِة ااِلْبتِدَائِيَِّة الشَّافِِعيَِّة 

  : اإِلْسََلِميَِّة     اْلَماِجْستِْير  ِرَسالَةُ سيَماَراْنج   UNWAHASِللتَّْربِيَِة 

 2021َعاُم: 

 

َهاِشْم   الَحاّج  ِكيَاِهي  اإِلْسََلِميَّةُ،  التَّْربِيَةُ  الَوَطِن،  : ُحبُّ  الدَّالَّةُ  الَكِلَماُت 

 أَْشعَاِريّ 

 

َماَل َوَطنِِهْم. التَّْربِيَةُ الَصِحْيَحةُ ِهَي أََسُس تَْكِوْيِن  يَُؤثُِّر األَْجيَاُل كَ 

أَْخََلِق األَْجيَاِل. التّْربِيَةُ اإِلْسََلِميَّةُ تَْحتَاُج إِلَى إِْدَخاِل نَتِْيَجِة ُحّبِ الَوَطِن  

فِي الَوَطِن  ُحّبِ  نَتِْيَجةُ  تَْطبِْيِقَها.  َرجَ   فيِ  اإِلْسََلِميَِّة  ِكيَاِهي  التَّْربِيَِة  اَها 

الَوَطِن فِي  ُحّبِ  إِْدَخاِل  ِمْن َوَسائِِل  إِْحدَى  تَُكْوُن  أَْشعَاِرّي  َهاِشْم  الَحاجُّ 

 ، َجاتِي بَاَراْنج لُوْر، بريبيس.   02المْدَرَسِة ااِلْبتِدَائِيَِّة الشَّافِِعيَِّة 

اْلبَْحثِ  حُ   أَْسئِلَةُ  نَتِْيَجِة  تَْطبِْيِق  َخْلِفيَِة   : فِي  تَْشَمُل  الَوَطِن  ّبِ 

فِي  َوآثَاِرَها  أَْشعَاِرّي  َهاِشْم  الَحاّج  ِكيَاِهي  ِعْندَ  اإِلْسََلِميَِّة  التَّْربِيَِة 

، َجاتِي بَاَراْنج لُوْر، بريبيس. يَْستَْخِدُم    02المْدَرَسِة ااِلْبتِدَائِيَِّة الشَّافِِعيَِّة  

ُعقِ   . المْيدَانِيَّ الَكْيِفيَّ  البَْحَث  بِالِحَوارِ البَاِحُث  الَوثَائَِق  إِجْماَعُ     دَ 

َوالتَّْوثِْيِق.يَْشَمُل   َمْنَهَج النََّظِريُ   ااِلَطارُ َوالمََلَحَظِة   : البَْحِث  هذَا  فِي   

ِكيَاِهي  فِْكَرةَ  أَْشعَاِرّي،  َهاِشْم  الَحاّج  ِكيَاِهي  ِعْندَ  اإِلْسََلِميَِّة  التَّْربِيَِة 

ِبّ الَوَطِن، َهدََف نَتِْيَجِة ُحّبِ الَوَطِن َوفَائِدَةِ الَحاّج َهاِشْم أَْشعَاِرّي فِي حُ 

 ُحّبِ الَوَطِن.

: تُْوَجدُ َخْلِفيَةُ تَْطبِْيِق نَتِْيَجِة ُحّبِ الَوَطِن فِي التَّْربِيَِة    نَتَائُِج اْلبَْحثِ 

المدْرَ  فِي  َوآثَاِرَها  أَْشعَاِرّي  َهاِشْم  الَحاّج  ِكيَاِهي  ِعْندَ  َسِة اإِلْسََلِميَِّة 

الشَّافِِعيَِّة   تَاِرْيَخ    02ااِلْبتِدَائِيَِّة  تَْشَمُل  بريبيس  لُوْر،  بَاَراْنج  َجاتِي   ،

اِتَِّصاِل الِعْلِم بَْيَن المْعَحِد  النَّْهِضيِّْيَن. ُوُجْودُ  ُمَساَهَمِة العُلََماِء َوالمْجتََمعِ 

بَا َجاتِي  الشَّافِِعيَِّة  َوالمَؤسََّسِة  إِيريْنج  ْينِّي     َراْنجتِْيبُو  الدِّ ِف  التََطرُّ ِلدَْرِء 

دُُخْوِل   َوِلدَْفعِ  التِْكنُْولُوِجيَا  َزَمِن  َحْوَل     ّيِ بِ لْ السَّ   رِ يْ ثِ أْ التَّ فِي  األَْجنَبِيِّ 



x 

 

ِكيَاِهي   ِعْندَ  اإِلْسََلِميَِّة  التَّْربِيَِة  فِي  الَوَطِن  ُحّبِ  نَتِْيَجِة  تَْطبِْيُق  الطَّلَبَِة. 

َهاِشمْ  الشَّافِِعيَِّة    الَحاّج  ااِلْبتِدَائِيَِّة  المْدَرَسِة  فِي  َجاتِي   02أَْشعَاِرّي   ،

الدَُعاُء  العُلََماِء،  َمْقبََرةِ  ِزيَاَرةُ   ، لَْلَوَطْن"  "يَا  ِغنَاُء   : ِهَي  لُوْر  بَاَراْنج 

ُرْوحِ  ُوُجْودُ  ِهَي:  َوآثاَُرَها  "َساْنتِري".  يَْوِم  ِذْكَرى  ِللَوَطِن،  الَجَماِعيُّ 

ِوْحدَةِ  ِلِحْفِظ  الِغْيَرةِ  َوُوُجْودُ  العُلََماِء،  اِْسَهاِم  َواْحتَِراِم  الَوَطِن  ُحّبِ 

 الَوَطِن.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ب

 ta’ t te ت

 ša š Es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ĥ h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ kh ka dan ha خ

 dal d de د

 źal ź ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 Sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 şad ş es (dengan titik di bawah) ص

 ďad ď de (dengan titik di bawah) ض

 ţa’ ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ża’ ż zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 Lam l ‘el ل

 mim m ‘em م

 nun n ‘en ن

 waw w w و

 ha’ h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya’ y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

    ditulis   muta‘addidah متعددة 

 ditulis   ‘iddah عدة

C. Ta’ Marbūţah di akhir kata Bila dimatikan tulis h   

    ditulis   ĥikmah حكمة

   ditulis    jizyah جزية

 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karāmah al-auliyā كرامة األولياء 

 

2. Bila ta’ marbūţah  hidup atau dengan harakat, fatĥah atau kasrah atau 

ďammah  ditulis dengan t.  

 ditulis    Zakāt al-fiţr زكاة الفطر

 

 

D. Vokal Pendek 

-------- fatĥah   Ditulis a   

-------- kasrah   ditulis   i   

-------- ďammah   ditulis   u   

 

 

E. Vokal Panjang  

1. Fatĥah + alif Ditulis ā 

   Ditulis jāhiliyah جاهلية 

2. Fatĥah + ya’ mati Ditulis ā 

    Ditulis tansā تنـسى 

3. Kasrah + ya’ mati Ditulis ī 

   Ditulis karīm كـر يم 

4. D}ammah + wāwu mati Ditulis ū   

   Ditulis furūď فروض 

 

 

F. Vokal Rangkap  

1. Fatĥah + ya’ mati   ditulis   ai    

     ditulis    bainakum بينكم 

2. Fatĥah + wawu mati    ditulis     au      

    ditulis    qaul قول 
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G. Vokal Pendek yang berurutan  dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

  ditulis   a’antum أأنتم

 ditulis   u‘iddat أعدت 

 ditulis   la’in syakartum لئن شكـرتم

 

 

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

   ditulis   al-Qur’ān القرآن 

   ditulis    al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf  l (el)nya. 

 ’ditulis   as-Samā السماء

 ditulis   asy-Syams الشمس

 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis   zawī al-furūď ذوى الفروض 

 ditulis ahl as-Sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan dasar manusia merupakan modal dasar untuk 

mengembangkan kehidupannya di segala bidang. Sarana utama yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan kehidupan manusia tidak lain adalah 

pendidikan, dalam dimensi yang setara dengan tingkat daya cipta, daya rasa 

dan daya karsa masyarakat beserta anggota - anggotanya. 

Mengingat antara manusia dengan tuntutan hidupnya saling berpacu 

berkat dorongan dari ketiga daya (cipta, rasa dan karsa), maka pendidikan 

menjadi semakin penting. Dapat dikatakan, pendidikan merupakan kunci dari 

segala bentuk kemajuan hidup manusia sepanjang sejarah. Melalui 

pendidikan umat manusia akan tumbuh dan berkembang dengan cepat 

seirama dengan kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan masyarakat. 

Pendidkan berkembang dari yang sederhana (primitif), yang 

berlangsung dalam zaman dimana manusia masih berada dalam ruang lingkup 

kehidupan yang serba sederhana. Tujuan-tujuannya pun amat terbatas pada 

hal-hal yang bersifat survival (bertahan hidup terhadap ancaman alam 

sekitar). Pada era ini pendidikan fokus pada keterampilan membuat alat – alat 

untuk mencari dan memproduksi bahan - bahan kebutuhan hidup. Setelah itu 
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diciptakan pula alat-alat untuk mengolah hasil-hasil yang diperoleh menjadi 

bahan yang sesuai dengan kebutuhan.  

Kemampuan manusia dapat membentuk masyarakat yang semakin 

berbudaya dengan tuntutan hidup yang makin tinggi, pendidikan ditujukan 

bukan hanya pada pembinaan keterampilan, melainkan pada pengembangan 

kemampuan-kemampuan teoritis dan praktis berdasarkan konsep-konsep 

berpikir ilmiah. Kemampuan konsepsional demikian berpusat pada 

pengembangan kecerdasan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, faktor daya 

pikir menjadi penggerak terhadap daya-daya lainnya untuk menciptakan 

peradaban dan kebudayaan yang semakin maju. 

Perpacuan (kompetisi) dalam pendidikan dan masyarakat terjadi 

menyebabkan motivasi untuk maju. Masyarakat menyadari kebutuhan akan 

pentingnya pendidikan. Itulah salah satu ciri dari masyarakat yang dinamis 

dimana pendidikan menjadi tumpuan kemajuan perkembangan hidupnya. 

Pendidikan bagi masyarakat Islam juga merupakan kunci kemajuan. 

Sumber-sumber ajaran Islam yang berupa Al- Qur’an, Al-Hadits, dan Ijtihad 

banyak mendorong pemeluknya untuk menciptakan pola kemajuan hidup 

yang dapat menyejahterakan pribadi dan masyarakat, sehingga dengan 

kesejahteraan yang berhasil diciptakannya, manusia secara individual dan 

sosial, mampu meningkatkan derajat dan martabatnya, baik bagi 

kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Derajat dan martabat sebagai 
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khalifah di muka bumi dapat diraih berkat usaha pendidikan yang bercorak 

Islami. 

Proses kependidikan Islam berusaha merealisasikan misi Islam dalam 

tiap pribadi manusia, yaitu menjadikan manusia sejahtera dan bahagia dalam 

cita-cita Islam. Cita-cita Islam mencerminkan nilai-nilai normatif dari Allah 

yang bersifat abadi dan absolut, dan tidak mengikuti selera nafsu dan budaya 

manusia yang berubah-ubah menurut tempat dan waktu. 

Nilai-nilai Islam yang demikian itulah yang ditumbuhkembangkan 

dalam diri pribadi manusia melalui proses transformasi kependidikan. Proses 

kependidikan yang mentransformasikan nilai tersebut selalu berorientasi 

kepada kekuasaan Allah dan iradah-Nya yang menentukan keberhasilannya. 

Hasil dari proses kependidikan Islam akan tetap berada dalam lingkaran 

hubungan vertikal dengan Allah, dan hubungan horizontal dengan masyarakat 

dan alam sekitarnya. 

Sejak pertengahan abad ke-19, telah banyak para kawula muda 

Indonesia yang belajar di Mekkah dan Madinah, untuk menekuni agama 

Islam. Di pusat-pusat studi di Timur Tengah, terutama di Mekkah, banyak 

bertebaran berbagai literatur ke-Islaman. Realitas ini amat memungkinkan 

bagi mereka yang belajar di sana, untuk mencapai tingkat pengetahuan yang 

lebih luas serta pandangan yang lebih terbuka mengenai sosok Islam.  

Tokoh Islam di antara mereka yang berhasil gemilang dalam mengkaji 

Islam adalah Syekh Nawawi al Bantani dari Banten Jawa Barat, Syekh 
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Mahfudz Attarmisi dari Pacitan Jawa Timur, Syaikh Ahmad Khatib al-

Minangkabawi dari Minangkabau, serta Syekh Ahmad Chatib Sambas dari 

Kalimantan. Kesuksesan mereka ini ditandai dengan kedalaman ilmu yang 

mereka miliki, yang bukan saja diakui oleh masyarakat Tanah Suci Mekkah 

melainkan juga diakui oleh masyarakat Arab pada umumnya. 

Generasi berikutnya yang juga merupakan murid langsung dari 

mereka  itu  antara  lain;  K.H.  Hasyim  Asy‟ari.  Ia  yang  haus  akan  ilmu 

pengetahuan, belajar dari pesantren ke pesantren di daerah Jawa, dan terus 

belajar ke Mekkah kurang lebih 7 tahun. Beliau sebagai seorang yang 

memiliki kedalaman ilmu secara luar biasa, sehingga para kiai di Jawa lebih 

suka menyebutnya Hadratus Syekh yang berarti “Tuan Guru Besar” melalui 

tangan Hadratus Syekh inilah lahir ulama-ulama terkemuka di Jawa yang 

nyaris seluruhnya menjadi pendiri dan pengasuh pesantren di daerahnya 

masing-masing. 

Pemikiran K.H. Hasyim Asy‟ari dalam bidang Pendidikan lebih 

banyak ditinjau dari segi etika dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan 

banyak diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddin pada 

bagian adab kesopanan pelajar dan pengajar. Dalam dunia pendidikan 

sekarang, banyak disinggung dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip 

pelaksanaan pendidikan. dan para ahli psikologi pendidikan, 

menyinggungnya dalam kepribadian yang efektif bagi pelajar dan mengajar. 
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Selanjutnya K.H. Hasyim Asy’ari bersama ulama besar lainnya di 

Jawa, yaitu Syaikh Abdul Wahab dan Syaikh Bisri Syamsuri adalah 

mendirikan Nahdatul Ulama (NU), yaitu pada tanggal 31 Januari 1926. 

Oganisasi sosial keagamaan ini memiliki maksud dan tujuan memegang 

teguh salah satu mazhab imam emapat, yaitu Imam Abu Hanifah al-Nu’man, 

Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris as-Syafi’i, dan Imam 

Ahmad bin Hambal, serta mengerjakan apa saja yang menjadikan 

kemaslahatan agama Islam. 

Pemikiran K.H. Hasyim Asy‟ari sendiri dalam hal ini boleh jadi 

diwarnai dengan keahliannya dalam bidang hadits, dan pemikirannya dalam 

bidang tasawuf dan fiqh. Serta didorong pula oleh situasi pendidikan yang  

ada pada saat itu, yang mulai mengalami perubahan dan perkembangan yang 

pesat, dari kebiasaan lama (tradisonal) yang sudah mapan ke dalam bentuk 

baru (modern) akibat pengaruh sistem pendidikan Barat (Imperialis Belanda) 

yang diterapkan di Indonesia.  

KH Hasyim Asy’ari merupakan pejuang kemerdekaan yang senantiasa 

mempertaruhkan jiwa dan raga demi kecintaananya terhadap bangsa 

Indonesia. Resolusi Jihad menjadi bukti kecintaan beliau dan umat Islam 

untuk mencintai bangsa Indonesia agar tetap merdeka. Ibadah akan menjadi 

nyaman bila bangsa menjadi aman. 

Usaha manusia untuk mendapatkan tuntunan hidup agar selamat dunia 

dan akhirat menjadi tujuan dari perjalanan hidup. Kehidupan yang begitu luas 
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perlu diberikan batasan dengan norma dan aturan. Manusia mulai 

mendapatkan bekal hidup berupa pendidikan dengan diawali dari orang tua. 

sekolah dan lingkungan. Pendidikan Islam menjadi bekal manusia untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Pendidikan Islam di Indonesia dilakukan dengan beragam cara 

menurut tempatnya. Pondok Pesantren adalah model awal Pendidikan Islam 

diajarkan. Seiring berjalannya waktu Pendidikan Islam mulai diajarkan dan 

diterapkan di lngkungan sekolah dan madrasah. Bahkan saat ini masing 

lembaga pendidikan sudah mulai menyesuaikan diri menyesuaikan 

perkembangan zaman dan kebutuhan. 

Pendidikan Islam yang diajarkan di sekolah dan madrasah mempunyai 

perbedaan jumlah waktu. Pendidikan Islam di madrasah tentunya memiliki 

waktu yang cukup banyak dibandingkan Pendidikan Islam dengan di sekolah. 

Beberapa mata pelajaran yang diajarkan di madrasah menjadi lebih komplek 

sehingga Pendidikan Islam bias diajarkan secara luas. 

Internet menjadi hal yang sudah tidak asing di era milenial. 

Pendidikan yang awalnya dilakukan secara tatap muka sudah bisa 

dilaksanakan secara virtual. Informasi yang beredar di dunia maya sangat 

mudah di akses oleh seorang siswa. Informasi tentang kebudayaan, teknologi, 

sikap dan perilaku suatu bangsa dapat ditemukan dengan mudah dalam 

internet. 
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Perilaku siswa dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi 

dapat kita rasakan. Gaya hidup, produk bahkan ideologi bangsa lain dapat 

diakses informasinya oleh siswa. Pendidikan Islam yang mudah didapatkan 

dengan adanyanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan 

berbahaya jika tanpa dilandasi dengan penanaman kecintaan terhadap 

bangsanya sendiri. 

Pendidikan Islam yang dilaksanakan di MI Asy Syafi’iyah 02 

Jatibarang Lor Jatibarang Brebes mulai menggunakan teknologi informasi 

dan media sosial sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Pembentukan 

karakter siswa dimulai dari kegiatan pembiasaan.kerohanian dan spiritual 

telah dilakukan sejak lama. Keadaan ini tentunya harus tetap dipertahankan 

dengan upaya penanaman kecintaan tanah air dalam rangkaian keimanan agar 

generasi yang akan datang dapat berkontribusi untuk pembangunan negeri. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah di atas. Dengan 

demikian, peneliti mengangkat judul “Implikasi penerapan nilai cinta 

tanah air dalam Pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI 

Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, dapat dilihat adanya masalah dalam 

pendidikan kita, yaitu adanya kelemahan sistem pendidikan mulai dari tataran 
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konsep pendidikan sampai pada tataran operasionalnya yang harus terus 

diupayakan untuk dilakukan perbaikan. Sehingga, diperlukan rumusan 

konsep baru yang mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dalam 

hal ini penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH 

Hasyim. 

Dari rumusan masalah pokok tersebut, dapat dijabarkan kedalam 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apa saja yang melatar belakangi penerapan nilai cinta tanah air dalam 

pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 

02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes? 

2. Bagaimana penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes? 

3. Bagaimana implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan 

Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor Jatibarang Brebes? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

penelitian bertujuan untuk : 
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1. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang penerapan nilai cinta 

tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI 

Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes? 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan nilai cinta tanah air 

dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy 

Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes? 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi penerapan nilai cinta 

tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI 

Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes?. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi berupa panduan secara konseptual implikasi penerapan nilai 

cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di 

MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi terutama bagi yang terlibat langsung dengan kegiatan 

pendidikan, diantaranya adalah : 
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a. Bagi pendidik, sebagai panduan secara konseptual dan operasional 

dalam melakukan proses pendidikan dan bimbingan terhadap peserta 

didik. 

b. Bagi peserta didik, dapat memberikan panduan dalam menghadapi 

fenomena kehidupan beragama yang sedang dan akan dihadapi. 

c. Bagi sekolah, diharapkan menjadi perhatian dalam rangka 

menjalankan proses pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang 

lebih baik. 

d. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan wawasan dan wacana 

keilmuan yang bisa dikaji dan selanjutnya dapat diaplikasikan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan sepenuhnya 

kepada subjek penelitian dimana peneliti menjadi instrumen kunci dan 

hasil penelitiannya diuraikan dalam bentuk kata-kata berdasar pada 

kumpulan data empiris yang telah ditemukan. 

Penelitan kualitatif salah satunya bertujuan untuk memahami 

pemikiran secara holistik, dengan cara mendeskripsikannya dalam 

bentuk kata-kata (Moleong, 2014, hal. 6). Hal ini dianggap lebih tepat 

karena secara metodologis, tata cara mengungkapkan pemikiran 
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seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan 

menggunakan penelitian secara kualitatif (Muhajir, 1996, hal. 94). 

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan sebuah kerangka kerja yang 

digunakan untuk melaksakana penelitian. Desain penelitian dibuat 

sebagai rancangan, format, pedoman, aturan main atau acuan dalam 

penelitian. Jadi Desain penelitian memberikan prosedur untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka menyusun dan 

menyelesiakan penelitian. (Burhan Bungin, 2005: 85) 

Peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di MI Asy Syafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor yang merupakan salah satu sekolah yang berlokasi di 

desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dibawah 

naungan Yayasan Asy Syafi’iyyah Jatibarang Brebes.  

Dalam pengembangan penelitiannya menggunakan empat 

tahapan antara lain: Tahapan pertama peneliti melakukan tahapan pra 

observasi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi awal sekolah yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga tahapan 

selanjutnya dapat ditentukan untuk dilaksanakan pada sebuah lembaga 

yang akan diteliti, dalam hal ini adalah MI Asy Syafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor Jatibarang Brebes. Pada tahapan pra observasi ini adalah 
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mengadakan komunikasi dengan Kepala Madrasah. 

Tahapan kedua pada penelitian ini adalah membuat instrumen 

penelitian dengan didasarkan pada landasan teori. Teori ini berfungsi 

sebagai pedoman dalam menyusun instrumen sehingga kegiatan 

penelitian yang akan dilaksanakan dapat fokus pada rumusan masalah. 

Instrumen digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat 

berbentuk tes, angket untuk pedoman wawancara atau observasi. 

(Sugiono, 2007: 17). 

Tahapan Ketiga adalah tahap pengumpulan data. Setelah 

menyelesaikan penyusunan instrumen tahap berikutnya adalah 

pengumpulan data dari lokasi penelitian. Menyusun isntrumen adalah 

pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Akan tetapi 

mengumpulkan data jauh lebih penting (Suharsimi Arikunto 2006: 

222). Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh maka hasil 

penelitian akan lebih sempurna dan penelitian data dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Tahapan yang terakhir adalah melakukan reduksi data. Reduksi 

data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta 

polanya. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung (Sugiyono 2007:15). Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam reduksi data adalah menanjamkan analisis, menggolongkan atau 
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mengelompokkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan 

data, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data yang 

direduksi merupakan bagian seluruh data mengenai permasalahan yang 

sedang diteliti. 

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan sumber-sumber literatur, berupa: buku-buku baik 

yang ditulis langsung oleh KH Hasyim Asy’ari, maupun karya tulis 

lain yang membahas mengenai pemikirannya;; 

b. Analisis konten yaitu memilih dan mengklasifikasikan topik yang 

berkaitan dengan pembahasan; 

c. Penyusunan kerangka teoritis tentang faktor penerapan nilai cinta 

tanah air yang diawali dengan analisis konten terhadap referensi 

yang ada dan dirumuskan sesuai dengan topik pembahasan; 

selanjutnya merumuskan penerapan nilai cinta tanah air dalam 

pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari; kemudian menarik 

implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang 

Lor Jatibarang Brebes; 

d. Membuat konsep implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam 

pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy 
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Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes dari hasil temuan 

penelitian. 

 

3. Fokus Penelitian 

Dalam hal ini fokus penelitian sangat diperlukan berkaitan 

dengan pembatasan masalah sehingga hasil dari penelitian dapat 

diperoleh secara maksimal dan memudahkan untuk dianalisis setelah 

semua data terkumpul. Sesuai dengan permaslahannya yaitu tentang 

implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes. 

Dalam penelitian ini berfokus pada (1) Apa saja faktor 

penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH 

Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang 

Brebes? (2) Bagaimana penerapan nilai cinta tanah air dalam 

pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 

02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes? (3) Bagaimana implikasi 

penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH 

Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang 

Brebes? 
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4. Data dan Sumber Penelitian 

Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

sumber data otentik yang berkaitan dengan obyek yang dikaji di 

lapangan yaitu di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Kecamatan 

Jatibarang Kabupaten Brebes dalam kaitannya dengan penerapan nilai 

cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari. 

a. Sumber Primer berupa karya yang ditulis langsung baik oleh KH 

Hasyim Asy’ari, observasi dengan warga madrasah, wawancara 

dengan narasumber dan angket terbuka kepada peserta didik 

b. Sumber sekunder merupakan sumber kajian yang dikemukakan 

oleh pihak lain yang menulis tentang gagasan pemikiran KH 

Hasyim Asy’ari, buku – buku referensi, jurnal dan karya ilmiah 

lainnya. Data Sekunder lainnya yang dapat mendukukng penelitian 

ini adalah catatan dokumentasi berupa dokumen – dokumen 

penting sekolah dan guru sebagai pendukung penelitian melalui 

dokumentasi pembelajaran, berkas atau arsip yang mendukung 

dalam penelitian ini baik lisan maupun tulis. 

 

5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam 

mengenai data yang tidak bisa diperoleh melalui angket kuesioner dan 
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wawancara. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Dokumentasi 

Pada teknik ini dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari dengan seksama (menganalisis), dan mencatat bahan-

bahan yang berkaitan dengan variabel penelitian dari berbagai 

literatur yang ada. Dokumentasi tersebut bisa berupa buku-buku, 

jurnal, hasil penelitian (tesis terdahulu), dan data-data dari sekolah 

yang akan diteliti. 

Dokumen merupakan kumpulan data variable yang 

berbentuk lisan maupun actifact, foto dan sebagainya 

(Koentjaraningrat 1991:129). Sedangkan menurut Muhammad Ali 

(1993: 21) Sumber dokumentasi pada dasarnnya adalah segala 

bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen baik 

resmi maupun yang tidak resmi. 

b. Pengamatan (observasi) 

Observasi/pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan 

yang meliputi pemusatan perhatian terhadap subjek dengan 

menggunakan seluruh alat indranya (Yatim Riyanto 1996: 40).  

Cara pengumpulan datannya yaitu dengan terjun langsung ke 

lapangan terhadap objek yang diteliti, populasi (sampel). Dengan 

tujuan untuk membuat kesimpulan tentang analisis implikasi 

penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut 
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KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes.  

c. Wawancara 

Metode wawancara (interview) merupakan cara yang 

digunakan seseorang untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan 

keterangan secara lisan dari respondent (Koentjaraningrat 

1991:129). Metode ini digunakan untuk mewancarai kepala 

sekolah, guru dan siswa untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

implikasi penerapan nilai cinta tanah air menurut pendidikan Islam 

KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes. 

 

6. Tekhnik Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian 

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur 

yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif 

(Moleong 2007: 230). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian 

ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability (Soegiono 2011:270). Agar data 
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dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilaksanakan: 

a. Credibility 

Uji ini disajikan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitian 

yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah 

dilakukan. 

Uji kredibilitas data hasil peneltian kualitatif antara lain dengan 

memperpanjang waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, trianggulasi, diskusi dengan sejawat, menggunakan 

bahan referensi dan member check (Soegiono: 372) 

1) Perpanjangan Pengamatan 

Tujuan dasar perpanjangan pengamatan yaitu dapat lebih 

meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. 

2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan 

dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil 

penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan 

membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. 

3) Triangulasi 

Menurut Wiliam Wiersma (1986) triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 
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triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu (soegiono 2010: 372). 

a) Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. 

b) Triangulasi Teknik 

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

c) Triangulasi Waktu 

Pengumpulan data dengan teknik wawancara di pagi hari 

pada saat narasumber masih segar, akan memberikan 

data lebih valid sehingga lebih kredibel. 

4) Menggunakan Bahan Referensi 

Referensi berfungsi sebagai pendukung untuk membuktikan 

data yang telah  itemukan oleh peneliti. Dalam laporan 

penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu 

dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga 

menjadi lebih dapat dipercaya. 

b. Transferability 

Uji keabsahan ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau 
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dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel 

tersebut diambil.  

c. Dependability 

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian 

apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses 

penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. 

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian.  

d. Confirmability 

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah 

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji 

confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan 

dengan proses yang telah dilakukan.  

 

7. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang  

diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata 

dan  bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-

kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka 

macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) 

dan  biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui 

pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis 

kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam  
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teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis 

atau statistika sebagai alat bantu analisis. 

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga 

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian  data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara 

bersamaan  berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verivikasi  sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin 

merupakan proses siklus dan  interaksi pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah pengumpulan data dalam  bentuk sejajar yang membangun 

wawasan umum yang disebut “analisis”  (Ulber Silalahi, 2009:339) 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi 

data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat 

ditarik kesimpulan. berikut ini adalah teknik analisis data yang 

digunakan oleh peneliti:   

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi 

data. 
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Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah 

dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, 

maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, 

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Reduksi  data  bukanlah  suatu  hal  yang  terpisah  

dari  analisis.  Reduksi  data diartikan  sebagai  proses  pemilihan,  

pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstraksian,  dan  

transformasi  data  kasar  yang  muncul dari  catatan-catatan  

tertulis  di  lapangan.  Kegiatan  reduksi  data  berlangsung terus-

menerus,  terutama  selama  proyek  yang  berorientasi  kualitatif 

berlangsung  atau  selama  pengumpulan  data.  Selama  

pengumpulan  data berlangsung,  terjadi  tahapan  reduksi,  yaitu  

membuat  ringkasan,  mengkode, menelusuri  tema,  membuat  

gugus-gugus,  membuat  partisi,  dan  menulis memo. 

b. Display Data 

Display data/Penyajian data merupakan salah satu dari 

teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika 

sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan 

akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian 
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data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, 

dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. 

Beda halnya dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian 

data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya 

penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan 

Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain 

dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network 

(jaringan kerja), dan chart. 

c. Menarik Kesimpulan 

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan 

verivikasi. Ketika kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang  

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat  

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi  yang  

mungkin,  alur  sebab  akibat,  dan  proposisi. Kesimpulan  yang  

mula-mulanya  belum  jelas  akan  meningkat  menjadi  lebih 
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terperinci.  Kesimpulan-kesimpulan  “final”  akan  muncul  

bergantung  pada besarnya  kumpulan-kumpulan  catatan  

lapangan,  pengkodeannya, penyimpanan,  dan  metode  pencarian  

ulang  yang  digunakan,  kecakapan peneliti,  dan  tuntutan  

pemberi  dana,  tetapi  sering  kali  kesimpulan  itu  telah sering 

dirumuskan sebelumnya sejak awal.   

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis 

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga 

dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa bisa demikian? Karena 
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seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, maupun hipotesis atau teori. 

 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Pendeskripsian yang mudah dalam memahami pembahasan tesis dan 

dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bagian awal dari tesis ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya 

terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, 

pernyataan keaslian, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran. 

Bagian isi dari tesis ini terdiri dari lima bab, di mana gambaran 

mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut: 

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, 

yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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penelitian, metode penelitian meliputi Pendekatan Penelitian, Desain 

Penelitian, Fokus Penelitian, Data dan Sumber Data Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, Teknik Analisis Data dan 

Interprestasi dan Sistematika Penulisan Tesis. 

Bab kedua, sebagai kajian pustaka yang memuat beberapa sub bab, 

yaitu kajian riset terdahulu, kajian teori : konsep pendidikan Islam KH 

Hasyim Asy’ari, pemikiran pendidikan Islam cinta tanah air KH Hasyim 

Asy’ari, tujuan dan fungsi nilai – nilai cinta tanah air, manfaat cinta tanah air 

dan kerangka berpikir. 

Bab ketiga, sebagai paparan data dan hasil penelitian yang meliputi 

profil lembaga, latar belakang penerapan nilai cinta tanah air, implementasi 

cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

dan implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut 

KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor. 

Bab keempat, sebagai pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

analisis latar belakang penerapan nilai cinta tanah air, analisis implementasi 

cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

dan analisis implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. Pada bagian akhir, penulis 

cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian tesis ini, 
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beserta lampiran - lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Pembuatan tesis ini, peneliti mencoba menggali informasi terhadap 

karya ilmiah yang lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

digarap oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan 

masalah-masalah yang diteliti baik dalam segi metode dan objek penelitian. 

Penelitian penelitian tersebut sebagai berikut: 

Tabel 1 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Persamaan 

Dan 

Perbedaan 

Tujuan Judul 

Penelitian 

peneliti 

Konsep Pendidikan 

Islam Masa Kini, 

 

Fauti Subhan, 

IAIN Sunan Ampel 

Surabaya 

 

Jurnal Pendidikan 

Agama Islam, Vol 2, 

Nomor 2, Nov 2013 

Hal 355 - 373 

Pendidikan 

Islam selalu 

terkait dengan 

berbagai elemen 

kehidupan, 

terutama 

manusia.  

Membentuk 

perilaku agar 

manusia berbuat 

kebaikan . 

 

Sedangkan ruang  

lingkup cakupan 

materi masih luas 

dan belum 

spesifik. 

Keterkaitan 

konsep 

Pendidikan 

Islam dengan 

penanaman nilai 

– nilai cinta 

tanah air. 

Pemikiran 

Pendidikan Islam 

K.H. Hasyim 

Asy’ari, 

 

Dedi Arianto,  

STIT Misbahul 

Ulum Gumawang 

 

Jurnal Prodi PGMI 

Menekankan 

pada masalah 

etika dalam 

pendidikan, 

meski tidak 

menafikan 

beberapa aspek 

pendidikan 

lainnya. 

Pembaharuan 

sistem pondok 

pesantren  

salafiyah ke 

dalam bentuk 

sistem madrasah 

 

Sedangkan 

penekanan dalam 

pembentukan 

Penanaman nilai 

– nilai cinta 

tanah air dalam 

sisten 

pendidikan 

pondok 

pesantren. 
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Almisbah 

Volume 5, 

Nomor 2, 

2019 

karakter terhadap 

rasa cinta tanah 

ait belum 

diangkat. 

Cinta Tanah Air dan 

Salafus Shalih, 

 

Siska Diana Sari, 

Universitas PGRI 

Madiun 

 

Prosiding Konferensi 

Nasional III , 

11 Nov 2017, UAD 

Yogyakarta 

Pembetukan 

karakter dalam 

upaya 

penanaman cinta 

tanah air 

Pengenalan 

dengan 

pembiasaan 

kegiatan sebagai 

sikap cinta tanah 

air. 

 

Sedangkan ruang 

lingkup masih 

dalam lingkungan 

pendidikan 

Pengembangan 

nilai – nilai cinta 

tanah air di 

lingkungan 

sekitar 

Penanaman Karakter 

Disiplin dan Cinta 

Tanah Air di SMA 

Islam Al Azhar 7 

Solo Baru, 

 

Shofia Fajrin 

Hardiyanti, Tesis, 

UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2017 

Konsep disiplin 

atau keteraturan 

atau 

keistiqomahan 

merupakan 

modal penting 

dalam kegiatan 

sehari – hari 

Pencapaian 

penanaman 

karakter cinta 

tanah air. 

 

Sedangkan ruang 

lingkupnya 

dilaksanakan di 

pendidikan 

menangah 

Penanaman 

karakter yang 

melekat pada 

diri siswa sejak 

sekolah agar 

tidak mudah 

luntur di masa 

yang akan 

datang 

Konsep Hubbul 

Wathon Minal Iman 

dalam pendidikan 
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karakter dengan 

konsep cinta 

tanah air. 
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Karakter 

Nasionalisme 

dan Hubbul 

Wathon Minal 
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Pendidikan 

Karakter 
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dalam lembaga 

pendidikan 

Islam 

Pendidikan Karakter 
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Lagu Yalal Wathon 
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Pendidikan Islam 

 

Pendidikan 

karakter yang di 

kembangkan di 
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pendidikan ini 

cukup beragam 

Mengembangnka

n nilai – nilai 

cinta tanah air. 

 

Tapi masih 

berfokus pada 

Menyanyikan 

lagu Ya Lal 

Wathon dapat 

menumbukan 

sikap cinta tanah 

air dan 
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Rif’an Ulil Huda, 

Tesis, Unwahas 

Semarang, 2019  

dan 

membuahkan 

hasil. 

implementasi 

menyanyikan lagu 

Ya Lal Wathon 

nasionalisme 

 

B. Kajian Teori 

1. Konsep Pendidikan Islam KH Hasyim Asy’ari 

Pendidikan Islam adalah usaha sadar seorang muslim yang 

bertakwa untuk mengarahkan atau membimbing pertumbuhan fitrah 

(kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam agar mencapai titik 

maksimal pertumbuhannya. Sedangkan menurut KH. Hasyim Asy’ari, 

hakikat pendidikan memiliki dua kualifikasi.  

Pertama, arti penting pendidikan bagi manusia adalah untuk 

mempertahankan predikat sebagai makhluk paling mulia. Beliau 

menguraikan tentang keutamaan orang berilmu (‘alim) dan ketinggian 

derajatnya bahkan daripada orang yang ahli ibadah. Kedua, pendidikan 

harus dilihat dari kotribusinya dalam menciptakan manusia yang 

beretika dan berbudaya. Beliau menjelaskan tentang tujuan utama 

mempelajari ilmu, yaitu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengamalan ini bermakna bahwa seseorang yang memiliki ilmu 

dituntut untuk berperilaku sopan sehingga akan terbentuk tatanan 

masyarakat yang harmonis dan beretika. 

a. Pendidikan Islam 

Ketika pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral 

dan fisik (jasmaniah) yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi 
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untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam 

masyarakat selaku hamba Allah, maka kependidikan berarti 

menumbuh-kembangkan personalitas (kepribadian) serta 

menanamkan rasa tanggung jawab. Kependidikan bagi manusia 

menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia.  

Manusia yang memiliki predikat Muslim, benar-benar 

berusaha menjadi penganut agama yang baik, ia harus menaati 

ajaran Islam dan menjaga agar rahmat Allah tetap berada pada 

dirinya. Ia harus mampu memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajarannya yang didorong oleh iman sesuai dengan 

aqidah Islamiah. Demikianlah, sehingga manusia harus dididik 

melalui proses pendidikan Islam. 

Berdasarkan pandangan di atas, maka pendidikan Islam 

merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan 

kepada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan 

cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan 

mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, manusia 

Muslim yang telah mendapatkan pendidikan Islam itu harus 

mampu hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan sebagaimana 

yang diharapkan oleh cita-cita Islam. 
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Pendidikan Islam juga mendasari seorang muslim untuk taat 

dan menerapkan ajaran Islam, sebagaimana An-Nahlawi (1996: 41) 

memberikan pendapat :  

Pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial 

yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan 

menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan 

masyarakat. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk 

dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh 

Allah.  

 

Ilmu pendidikan Islam merupakan pengetahuan tentang 

pendidikan agama Islam. Arti lain menyebutkan, ilmu pendidikan 

Islam adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana menjadi guru 

agama yang baik. Ilmu pendidikan Islam berisi tentang materi-

materi yang akan menjadi bekal bagi guru bidang studi pendidikan 

agama Islam. 

Uhbiyati (2005 : 10) memberikan keterangan sebagai 

berikut :  

Musthapa Al Gulayani memaparkan bahwa pendidikan 

Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak 

dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air 

petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu 

kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud 

keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah 

air. 

 

Ilmu pendidikan Islam bukan hanya ilmu tentang 

pendidikan Islam, melainkan ilmu pendidikan yang Islami, yaitu 

uraian sistematis tentang ajaran Islam mengenai berbagai aspek dan 
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komponen pendidikan. Dengan demikian, pengetahuan tentang 

ajaran Islam  mengenai pendidikan juga dapat dikatakan sebagai 

bagian daripada ilmu pendidikan Islam. Jadi ilmu pendidikan Islam 

adalah ilmu pendidikan yang Islami, atau ilmu pendidikan dalam 

perspektif Islam. 

Abuddin Nata (2016:343) menarik simpulan sebagai 

berikut:  

Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem adalah suatu 

kegiatan yang di dalamnya mengandung aspek tujuan, kurikulum, 

guru, (pelaksana pendidikan), metode, pendekatan, sarana 

prasarana, lingkungan, administrasi, dan sebagainya yang antara 

satu dan lainnya saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem 

yang terpadu. 

 

Dengan demikian pendidikan Islam merupakan suatu sistem 

pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah, yang bersumber dari Al-Quran dan 

Al-Hadits serta Ijtihad para Ulama Muslim, untuk kepentingan 

duniawi dan  ukhrawi. Oleh karenanya, semua cabang ilmu 

pengetahuan yang mengandung nilai manfaat dan maslahat 

merupakan ruang lingkup pendidikan Islam. 

b. Ciri - ciri Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An Nahdliyah 

Melihat bahwa ciri - ciri adalah kunci dari perwujudan nilai-

nilai dalam pembelajaran pendidikan Islam, maka pemahaman 

tentang dasar – dasar Ahlus Sunnah Wal jama’ah haruslah 

diperkuat agar dapat menumbuhkan kesadaran kepada subjek didik 
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bahwa suatu nilai dapat berguna bagi kenyataan dalam 

kehidupannya, terutama dalam kaitannya dirinya dengan alam 

semesta dan Tuhan.  

Sikap kemasyarakatan dalam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah 

yang dalam hal ini terdapar dalam Nahdlatul Ulama sangat 

berpengaruh dan menjadi warna bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sebagaimana halnya warga NU dalam melaksanakan 

amaliyah dalam kehidupan sehari – hari. 

Dasar – dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama 

tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada 

(Nur Cholid, 2017:69) : 

1) Sikap Tawassuth (moderat) 

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang 

menjunjug tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah – 

tengah kehidupan bersama. 

2) Sikap Tasamuh (toleran) 

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam 

masalah keagamaan, terutama hal – hal yang bersifat furu’ atau 

menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah 

kemasyarakatan dan kebudayaan. 
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3) Sikap Tawazun (seimbang) 

Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyertakan khidmah 

kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta 

kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan 

masa lalu, masa kini dan masa mendatang. 

4) Ta’addadul (adil) 

Yakni sikap menegakkan keadilan dan bersikap proporsional 

dalam menjalani kehidupan sehingga memiliki komitmen dan 

konsistensi dalam memgang prinsip kebenaran dan kebaikan 

diberbagai bidang kehidupan. 

5) Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang 

baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta 

menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan 

dan merendahkan nilai – nilai kehidupan 

Karakter yang dimiliki NU dalam Ahlus Sunnah Wal 

Jama’ah An Nahdliyahnya menjadi pondasi yang kuat dalam 

pencerminan budaya bangsa serta pembentukan karakter nilai cinta 

tanah air.  

c. Biografi KH Hasyim Asy’ari 

K.H.  Hasyim  Asy‟ari  lahir  di  desa  Nggedang  salah  satu  

desa  di kabupaten Jombang Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon, 
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tanggal 24 Dzulqaidah 1287 (14 Februari 1871 M), dan wafat pada 

tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan tahun 

1366 dalam usia 79 tahun.  

Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy‟ari ibn 

Abd al-Wahid ibn Abd al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran 

Bona ibn Abd Abd al- Rahman yang dikenal dengan sebutan Jaka 

Tingkir Sultan Hadiwijaya ibn Abdullah ibn Abdu Al-Azis ibn al-

Fatih ibn Maulana Ishaq dari Raden „Ain al-Yaqin yang disebut 

Sunan Giri. 

Guru pertamanya adalah ayahnya sendiri yang mendidiknya 

dengan membaca al-Qur‟an dan literatur-leteratur Islam lainnya. 

Sejak kecil ia sudah dikenal dengan kegemarannya membaca. 

Jenjang pendidikan selanjutnya ditempuh di berbagai pesantren. 

Pesantren Wonokojo di Probolinggo merupakan tempat 

awal ia menjadi santri, kemudian berpindah ke pesantren Langitan, 

Tuban. Dari Langitan ia berpindah ke Bangkalan, disebuah 

pesantren yang diasuh oleh Kyai Kholil. Terakhir sebelum belajar 

di Mekah ia sempat nyantri di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. 

Pada pesantren yang terakhir inilah ia diambil menantu oleh Kyai 

Yaqub, pengasuh pesantren tersebut. 

Pernikahannya dengan Khadijah, putri Kyai Yaqub 

berlangsung pada tahun 1982. Tidak berapa lama kemudian ia 
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beserta istri dan mertuanya berangkat haji ke Mekah yang 

dilanjutkan dengan belajar disana. Namun ketika tujuh bulan ia 

berada di Mekkah, istrinya melahirkan seorang putra yang diberi 

nama Abdullah. Akan tetapi beberapa hari setelah melahirkan 

istrinya Khadijah meninggal dunia.  

Setelah selang empat hari dari wafat istrinya itu, putranya 

Abdullah juga meninggal dunia. Akhirnya pada tahun berikutnya, 

K.H. Hasyim  Asy‟ari  kembali  ke  Indonesia  bersama  mertuanya.  

Dan  setelah  itu, K.H. Hasyim Asy‟ari kembali ke Mekkah bersama 

adik kandungnya bernama Anis pada tahun 1309 H/1893 M. 

Dalam perjalanannya menuntu ilmu di Makkah itu, K.H. 

Hasyim Asy‟ari  berjumpa  dengan  beberapa  tokoh  yang  

selanjutnya  ia  jadikan  guru dalam berbagai ilmu agama Islam. Di 

antara guru K.H. Hasyim Asy‟ari di Makkah antara lain Syaikh 

Mahfuz al-Tirmasi, Syaikh Ahmad Khatib al- Minangkabawi dari 

Minangkabau yang merupakan ulama dan guru besar yang cukup 

terkenal di Makkah, serta menjadi seorang imam Masjidil  Haram.  

Selain itu K.H. Hasyim Asy‟ari juga berguru kepada 

sejumlah tokoh di Makkah, seperti Syekh Ahmad Amin Al-Athar, 

Sayyid Sultan ibn Hasyim, Sayyid Ahmad ibn Hasan Al-Athar, 

Syekh Sayyid Yamani, Sayyid Alawi ibn Ahmad As-Saqqaf, Sayyid 



38 

 

 

 

137 

 

Abbas Maliki, Sayid ‘Abd Allah Al-Zawawi. Syekh Shaleh 

Bafadhal, dan Syekh Sultan Hasyim Dagastani. 

Hal lain yang menarik dalam mengemukakan riwayat hidup 

K.H. Hasyim Asy‟ari adalah berkenaan dengan situasi kota 

Makkah pada saat itu. Dalam kaitan ini sejarah mencatat bahwa 

pada saat K.H. Hasyim Asy‟ari menimba ilmu di Makkah, 

Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan pembaharuan 

pemikiran Islam. 

 Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh antara lain 

berkenaan dengan usaha mengajak umat Islam memurnikan ajaran 

Islam dari pengaruh dan praktik keagamaan yang bukan berasal 

dari ajaran Islam yang sebenarnya, mereformasi pendidikan Islam 

pada tingkat universitas, merumuskan kembali ajaran Islam untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, serta 

mempertahankan Islam.  

Upaya- upaya reformasi yang dilakukan Muhammad Abduh 

itu ditujukan untuk mengembalikan tanggung jawab umat Islam 

dalam bidang sosial, politik dan pendidikan. Menurut Muhammad 

Abduh, hal yang demikian baru terjadi apabila umat Islam 

melepaskan diri dari pola pikir mazhab.  

Keterkaitan dengan pemikiran Muhammad Abduh, K.H. 

Hasyim Asy‟ari sebenarnya tidak menolak ide-ide Muhammad 
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Abduh. Namun K.H. Hasyim Asy‟ari berkeyakinan bahwa umat 

Islam tidak mungkin memahami al-Qur‟an dan Hadis yang 

sesungguhnya tanpa mempelajari pendapat para ulama besar yang 

tergabung dalam sistem mazhab. 

Setelah lebih kurang tujuh tahun bemukim di Makkah dan 

memiliki banyak ilmu agama Islam, K.H. Hasyim Asy‟ari 

memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Pada 

tahun 1900 M bertepatan tahun 1314 H  K.H.  Hasyim  Asy‟ari  

kembali  ke  tanah  air.  Selanjutnya  setelah  beberapa bulan kembali 

ke Jawa, pada tahun 1899, K.H. Hasyim Asy‟ari mengajar di 

Pesantren Gedang, sebuah pesantren yang didirikannya kakeknya 

K.H. Usman. Setelah mengajar di pesantren ini, ia membawa 28 

orang santri.  

Tradisi bagi seorang santri bilamana telah menamatkan 

pelajarannya, ia dipersilahkan membawa beberapa orang santri 

pindah ke tempat lain untuk mendirikan pesantren yang baru, 

dengan izin kyainya. Sehubungan dengan hal tersebut, K.H. 

Hasyim Asy‟ari kemudian berpindah ke tempat baru dengan 

memilih daerah yang penuh dengan tantangan yang dikenal 

dengan daerah hitam.  

Daerah tersebut tepatnya di Tebu Ireng, yang berarti pohon 

tebu berwarna hitam. Di pesantren inilah K.H. Hasyim Asy‟ari 
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banyak melakukan aktivitas sosial keagamaan dan kemanusiaan, 

sehingga ia tidak hanya berperan sebagai pimpinan pesantren 

secara formal, melainkan juga sebagai pemimpin masyarakat secara 

informal. 

Sebagai   pemimpin   pesantren,   K.H.   Hasyim   Asy‟ari   

melakukan pengembangan institusi pesantrennya, termasuk 

mengadakan pembaharuan sistem dan kurikulum pesantren. Selain 

menggunakan sistem halaqah sebagaimana  terdapat  di  pesantren  

sebelumnya,  K.H.  Hasyim  Asy‟ari  juga memperkenalkan sistem 

belajar madrasal (klasikal) dan memasukkan mata pelajaran ilmu-

ilmu umum ke dalam kurikulumnya yang pada waktu itu termasuk 

yang baru.  

Perannya sebagai pemimpin informal, K.H. Hasyim Asy‟ari  

menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat 

melalui bantuan pengobatan kepada masyarakat yang 

membutuhkannya, termasuk juga kepada keturunan Belanda. 

Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh K.H. Hasyim Asy‟ari 

bersama ulama besar lainnya di Jawa, yaitu Syaikh Abdul Wahab 

dan Syaikh Bisri Syamsuri adalah mendirikan Nahdatul Ulama 

(NU), yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 

tanggal 16 Rajab 1344 H. Oganisasi sosial keagamaan ini memiliki 

maksud dan tujuan memegang teguh salah satu mazhab imam 
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emapat, yaitu Imam Abu Hanifah al-Nu’man, Imam Malik bin 

Anas, Imam Muhammad bin Idris as-Syafi’i, dan Imam Ahmad bin 

Hambal, serta mengerjakan apa saja yang menjadikan 

kemaslahatan agama Islam. 

Organisasi Nahdatul Ulama (NU) yang didukung oleh para 

ulama ini pada awalnya ditujukan untuk merespon wancana negara 

khilfah dan gerakan purifikasi yang dimotori Rasyid Ridha di 

Mesir. Selain itu juga menurut Suyitno dalam bukunya 

menjelaskan bahwa kelahiran Nahdatul Ulama (NU) merupakan 

respon terhadap gerakan kaum modernis, salah satunya 

Muhammadiyah, yang secara politis kehadirannya telah mengusik 

kelompok tradisionalis tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

perjalanan panjang ke arah terbentuknya organisasi Nahdatul 

Ulama (NU). 

Jihad yang dideklarasikan oleh Kiai Hayim itu dicatat 

dalam sejarah sebagai “Jihad Kebangsaan”. Bangsa Indonesia yang 

saat itu dalam posisi terjajah mempunyai hak untuk memerdekakan 

diri dari berbagai penindasan yang dilakukan para penjajah. Jihad 

tersebut terbukti sangat efektif dalam membakar patriotism umat 

sehingga para penjajah dapat dienyahkan dari Bumi Pertiwi. 

(Zuhairi Misrawi, 2010:86)  
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Dengan demikian, gambaran di atas memperlihatkan bahwa 

K.H. Hasyim Asy‟ari adalah seorang aktivis keagamaan dan 

kemasyarakatan yang amat luas di samping tugas pokoknya sebagai 

pemimpin dan kyai pondol pesantren. Namun demikian, di tengah-

tengah kesibukannya ini ia juga banyak menyumbang pemikiran, 

gagasan dan ide-idenya yang tertuang dalam karya tulis yang 

dihasilkannya. 

KH. Hasyim Asy’ari mengawali penjelasannya tentang konsep 

pendidikan dalam kitab Adabul ‘alim wa al-Muta’allim dengan 

mengutip ayat Al-Quran, hadits, dan pendapat para ulama. Hal ini 

dimaksudkan agar pembaca dapat langsung menangkap makna tanpa 

harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri. Namun demikian, 

pemikiran KH. Hasyim Asy’ari dapat dilihat dan dianalisis dari pilihan 

ayat Al-Quran, hadits, dan pendapat ulama yang digunakannya. 

KH. Hasyim Asy’ari menaruh perhatian besar terhadap 

eksistensi para ulama di Indonesia. Penegasan ini membuktikan bahwa 

para ulama yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan merupakan 

orang-orang yang sangat mengutamakan ilmu dan pengajaran. Beliau 

juga menjelaskan tentang tingginya status orang yang berilmu dan 

Allah akan mengangkat derajat mereka. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu,”Berlapang-lapanglah di majlis”, maka lapangkanlah, 
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niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan kepadamu,”Berdirilah kamu!”, maka berdirilah, niscaya 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

 

Ayat ini menyatakan bahwa orang yang berilmu paling takut 

kepada Allah dan harus selalu mematuhi perintah-Nya. Dengan selalu 

mematuhi perintah Allah dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya, 

maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Bahkan KH. Hasyim 

Asy’ari pernah mengutip hadits dan pendapat tentang perbandingan 

ilmu dan ibadah yang menyatakan bahwa ilmu lebih tinggi derajatnya 

daripada ibadah. 

KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-‘Alim wa al-

Muta’allim merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam 

kedalam delapan poin, yaitu: 

a. Keutamaan ilmu dan kegiatan belajar mengajar 

b. Etika yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar 

c. Etika murid kepada guru 

d. Etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus ditaati 

bersama guru 

e. Etika yang harus dilakukan oleh guru 

f. Etika guru ketika mengajar 

g. Etika guru terhadap murid 
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h. Etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran, dan hal-hal 

lain yang berkaitan 

Dari delapan pokok pemikiran tersebut, KH. Hasyim Asy’ari 

mengerucutkannya menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Signifikansi pendidikan 

b. Tugas dan tanggungjawab murid (etika dalam belajar, etika murid 

kepada guru, etika murid kepada pelajaran) 

c. Tugas dan tanggungjawab guru (etika guru, etika guru dalam 

mengajar, etika guru bersama murid) 

Beliau menekankan bahwa belajar bukan hanya untuk 

menghilangkan kebodohan, namun juga untuk mencari ridha Allah 

demi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu 

sebaiknya belajar diniatkan untuk melestarikan dan mengembangkan 

ajaran Islam, buka untuk mendapatkan materi yang berlimpah. 

Secara umum pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan 

keimanan, pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman seseorang 

tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, 

bermasyarakat, dan bernegara. 

Meski tidak dijelaskan secara eksplisit, tujuan pendidikan ideal 

menurut KH. Hasyim Asy’ari adalah membentuk masyarakat yang 

beretika (akhlakul karimah). Beliau berpendapat bahwa tujuan utama 
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pendidikan adalah mengamalkannya, sebab dapat memberikan manfaat 

di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya orang yang berilmu dan 

mengamalkannya maka sesungguhnya dia termasuk orang yang 

beruntung, sedangkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya 

sesungguhnya dia termasuk orang yang rugi. 

Secara implisit, tujuan pendidikan Islam dalam kitab Adab al-

‘Alim wa al- Muta’allim juga untuk membentuk insan paripurna yang 

senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan juga memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa KH. 

Hasyim Asy’ari tidak menolak ilmu sekuler sebagai syarat untuk 

mendapatkan kebahagiaan di dunia. Namun beliau juga tidak 

menjelaskan porsi ilmu pengetahuan tersebut disamping ilmu agama. 

Paradigma dalam sistem pendidikan KH. Hasyim Asy’ari 

berlandaskan pada Al-Quran yang dapat mewujudkan sistem 

pendidikan komprehensif yang meliputi tiga aspek yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Selain itu ada beberapa nilai yang harus 

dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan Islam yaitu nilai 

teosentris, suka rela atau mengabdi, kearifan, kesederhanaan, 

kebersamaan, dan restu pemimpin atau kiai. 

Seorang murid dalam kitab Adab al-‘Alim wa al Muta’allim bab 

etika belajar bagi pelajar menyebutkan bahwa sebelum mempelajari 

yang lain, hendaknya mempelajari empat kitab yang hukumnya fardhu 
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‘ain terlebih dahulu, seperti kitab tentang Dzatullah, sifat-sifat Allah, 

Fiqh, dan kitab yang berkaitan dengan akhlak atau perilaku.7 Namun 

KH. Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa demi mendapatkan keyakinan 

dan pengetahuan yang mendalam tentang ilmu fardhu ‘ain tersebut, 

maka murid juga harus mempelajari Al-Quran, hadits, dan tafsir. Dan 

bagi murid yang baru belajar hendaknya menjauhi pembahasan yang 

didalamnya terdapat pertentangan (khilafiyah) pendapat ulama, karena 

hal itu akan membingungkan. 

Informasi tersebut menjelaskan bahwa KH. Hasyim Asy’ari 

tidak menyatakan secara eksplisit mengenai kurikulum yang bersifat 

konsepsinal teoritis akademis sebagaimana yang dikenal  dalam 

pendidikan saat ini. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa KH. 

Hasyim Asy’ari tidak memiliki kapasitas sebagai teoritisi murni. Beliau 

memadukan antara teoritisi dan praktisi. Sebagai teoritisi, terlihat pada 

gagasan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan situasi 

kultural. Sedangkan sebagai praktisi, terlihat pada upaya pelaksanaan 

gagasan tersebut. KH. Hasyim Asy’ari  dalam kitab  Adab al-‘Alim wa  

al-Muta’allim, tidak  menjelaskan  secara  luas  cakupan  kurikulum  

pendidikan  Islam. 

Namun beliau menjelaskan secara hierarki pengetahuan dibagi 

kedalam tiga kelompok, yaitu: 
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a. Ilmu pengetahuan yang tercela dan dilarang, yaitu ilmu yang tidak 

diharapkan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat, seperti 

sihir, nujum, ramalan nasib, dan sebagainya 

b. Ilmu pengetahuan yang dalam keadaan tertentu menjadi bermanfaat 

namun jika mendalaminya akan menjadi tercela atau mengalami 

kekacauan pikiran bahkan bisa menyebabkan kufur, misalnya ilmu 

kebatinan 

c. Ilmu pengetahuan yang terpuji, yaitu ilmu yang mempelajari agama 

dan ibadah, dapat mensucikan jiwa, melepaskan diri dari perbuatan 

tercela, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari ridha Allah 

untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat 

Perbedaan kurikulum KH. Hasyim Asy’ari dengan kurikulum 

yang ada saat ini adalah, menurut KH. Hasim Asy’ari ilmu pertama 

yang harus diajarkan pada murid tanpa memandang usia dan 

kematangan berpikirnya yaitu ilmu-ilmu fardhu ‘ain. Siapapun yang 

ingin mempelajari ilmu agama hendaknya lebih dulu mempelajari ilmu 

fardhu ‘ain, sebab ini merupakan ilmu dasar bagi seseorang yang 

beragama atau beriman. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh situasi 

sosial masa kecil KH. Hasyim Asy’ari yang banyak belajar di 

lingkungan pesantren. 

KH. Hasyim Asy’ari menjelaskan dalam kitab Adab al-‘Alim wa 

al Muta’allim bahwa untuk mendapatkan manfaat ilmu secara 
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maksimal seorang murid harus memperhatikan sepuluh etika dalam 

menuntut ilmu. Kesepuluh etika tersebut adalah : 

a. Membersihkan hati dari berbagai penyakit hati 

b. Memiliki niat yang tulus 

c. Tidak mengharapkan materi 

d. Memanfaatkan waktu dengan baik 

e. Memiliki sifat sabar dan qanaah 

f. Pandai membagi waktu 

g. Selalu berhati-hati 

h. Tidak terlalu banyak makan dan minum 

i. Tidak memakan makanan yang menyebabkan kemalasan dan 

kebodohan 

j. Tidak terlalu banyak tidur dan senantiasa menghindar dari hal-hal 

yang tidak bermanfaat 

Selain memperhatikan etika diatas, seorang murid harus 

memilih mengikuti pendidik yang baik pula. Etika pendidik yang baik 

juga disebutkan dalam kitab Adab al-‘Alim wa al Muta’allim, yaitu:10 

a. Cakap dan professional (kalimah ahliyatuh) 

b. Pandai mengajar (ahsan ta’lim) 

c. Berwawasan luas (ajwa tafhim) 

d. Memiliki kasih sayang (tahaqqaqah syafaqatuh) 

e. Berwibawa (zaharat muru’atuh) 
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f. Menjaga diri dari hal yang menjatuhkan martabat (‘urifat iffatuh) 

g. Berkarya dan kreatif (isytaharat shiyanatuh) 

Kehati-hatian dalam memilih pendidik ini didasarkan atas 

pandangan bahwa ilmu itu sangat penting dan akan menjadi amal 

jariyah seseorang, sehingga seorang murid harus mengetahui darimana 

ilmu itu berasal dan memastikan bahwa ilmu itu tidak salah atau 

menyesatkan. Namun tidak selamanya persyaratan atau etika diatas 

dapat seluruhnya ditemukan dalam diri seorang pendidik. Persyaratan 

atau etika itu lebih digunakan sebagai batasan atau kerangka dasar yang 

dapat menuntun murid agar lebih kritis dalam memilih pendidik 

sehingga hasil belajarnya dapat maksimal. 

KH. Hasyim Asy’ari lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang 

murid harus selalu memiliki anggapan bahwa pendidik adalah orang 

yang memiliki kelebihan dan sangat berwibawa. Hal ini dilakukan agar 

murid senantiasa menjaga etikanya ketika berhadapan dengan pendidik. 

Seorang murid juga harus senantiasa sabar menghadapi kekerasan dan 

kesalahan pendidik, selama tidak menjadi kebiasaan dan menyimpang 

dari agama. Meskipun terkadang pendidik menunjukkan etika atau 

akhlak yang kurang baik, hendaknya seorang murid menanggapi 

dengan tenang dan bijaksana, sebab respon demikian dapat menjaga 

perasaan pendidik, disamping manfaat ilmu yang didapatkan. Bahkan 
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ketika murid akan berangkat kepada pendidik, dianjurkan dia untuk 

bersedekah dan berdoa dahulu untuk pendidik. 

Pendapat diatas mengasumsikan bahwa seorang pendidik 

merupakan sosok yang harus selalu ditaati dan diteladani. Sedangkan 

murid diposisikan sebagai orang yang belum memiliki kecakapan sama 

sekali dan masih bergantung kepada pendidik. Pola hubungan yang 

dikembangkan oleh KH. Hasyim Asy’ari ini menyiratkan bahwa dalam 

proses kependidikan, peran pendidik lebih diutamakan. Pendidik tidak 

hanya sebagai penyalur ilmu pengetahuan kepada murid, namun juga 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku atau 

etika murid. 

KH. Hasyim Asy’ari memiliki gagasan dan pemikiran metode 

pendidikan yang diterapkan di Pesantren Tebuireng, yaitu musyawarah 

dan sistem madrasah. Selain sorogan dan bandongan yang memang 

sudah ada sejak awal, beliau juga menerapkan metode musyawarah bagi 

santri- santrinya yang hampir mencapai tingkat kematangan. Metode 

musyawarah dikembangkan menyerupai diskusi antar santri kelas 

tinggi. Musyawarah berbeda dengan debat. Dalam musyawarah, yang  

diutamakan adalah keterbukaan, toleransi, dan sikap yang baik terhadap 

lawan bicara. Tujuan musyawarah adalah untuk mencari kebenaran dan 

solusi terbaik dalam pemecahan masalah. 
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KH. Hasyim Asy’ari tidak hanya menerapkan metode 

musyawarah, tetapi juga sistem madrasah dalam pesantren. Namun 

meski ada sistem madrasah, Pesantren Tebuireng masih tetap 

mengadakan kajian kitab kuning. Ini menunjukkan bahwa KH. Hasyim 

Asy’ari tidak mau meninggalkan sistem tradisional dalam pesantrennya. 

Sedangkan proses evaluasi menurut KH. Hasyim Asy’ari tidak  

hanya untuk mengetahui tingkat penguasaan materi oleh murid, namun 

juga untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai atau karakter dalam diri 

murid yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 

untuk mengukur keberhasilan pendidik dalam mendidik karakter murid 

lebih ditekankan pada pengamatan perilaku murid sehari-hari. Hal ini 

merupakan cermin seorang pendidik. Bagaimana pengajaran yang 

disampaikan pendidik di dalam kelas dapat diserap dan diaplikasikan 

oleh murid. Jadi sistem evaluasi dalam proses kependidikan KH. 

Hasyim Asy’ari tidak menggunakan standarisasi nilai, tetapi 

menggunakan pengamatan hasil kepada murid. 

 

2. Pemikiran Pendidikan Islam Cinta Tanah Air KH Hasyim Asy’ari 

Pendidikan pada dasarnya 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, 
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kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara (Ormrod, 2008:67). 

Pendidikan karakter yang perlu dikembangkan adalah 

pendidikan yang berkarakter cinta tanah air. Kementerian 

Pendidikan Nasional (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012: 54) 

menyebutkan cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa.  

Penanaman nilai cinta tanah air sangat erat kaitannya dalam 

pembentukan karakter siswa yang berguna bagi pembangunan 

bangsa. Oleh karena itu sangat penting bagi sekolah, terurtama 

guru, untuk menanamkan nilai cinta tanah air ke dalam diri siswa, 

sehingga siswa memiliki karakter cinta tanah air sebagai bekal 

sebagai generasi penerus bangsa. 

Berkat ketokohan KH Hasyim Asyari yang diakui oleh semua 

kalangan, bahkan pemikirannya tidak hanya dapat diterima oleh 

kalangan umat Islam dari berbagai organisasi yang sebelumnya berbeda 

orientasi ideologis, tetapi menginspirasi dan sekaligus diterima sebagai 

landasan bersikap menghadapi kekuatan imperialisme saat itu. Karena 

didasari oleh gaya berfikir seorang faqih yang mencerminkan 

penguasaan terhadap metode istinbath hukum serta penguasaan konteks 
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kesejarahan di mana rumusan hukum yang dihasilkannya tersebut 

diterapkan. Melalui pengajaran dan fatwa- fatwanya, KH. Hasyim 

Asy’ari menyemai kesadaran untuk bangkit dan melawan, 

membebaskan diri dari penjajahan, dan pada akhirnya berhasil 

menggelorakan revolusi fisik merebut dan mempertahankan 

kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga fatwa jihad yang beliau 

keluarkan, mencerminkan dengan jelas komitmennya yang kuat pada 

kemaslahatan umat. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

karakter adalah ciri khas seseorang maupun sekelompok orang berupa 

watak, sifat, perilaku, budi pekerti, moral serta nilai-nilai yang khas 

sehingga manusia. 

Pendidikan karakter menurut (Kementerian Pendidikan 

Nasional, 2011:2010- 2014), adalah sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk 

memberikan keputusan baik- buruk, keteladanan, memelihara apa yang 

baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik 

harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan 

yang baik atau loving good (moral feeling) dan perilaku yang baik 



54 

 

 

 

137 

 

(moral action), sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan 

sikap hidup siswa. 

Menurut (Zubaedi, 2012:15) menyatakan bahwa pendidikan 

karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebajikan, 

yaitu kualitas manusia yang baik secara objektif, bukan hanya baik 

untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara 

keseluruhan. 

Perilaku sikap cinta tanah air berarti mencintai produk dalam 

negeri, rajin belajar bagi kemajuan bangsa dan negara, mencintai 

lingkungan hidup, melaksanakan hidup bersih dan sehat, mengenal 

wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan (Dirjen Pothankam, 

2010:47). 

Perjuangan cinta tanah air yang KH Hasyim Asy’ari sudah tidak 

diragukan lagi. Perjalanan perjuangan dapat menjadi sebuah 

perwujudan pemikiran nilai cinta tanah air beliau. Adapan pemikirian 

cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari yang sudah diimplementasikan 

antara lain sebagai berikut : 

a. Mengembangkan Sistem Pendidikan 

b. Mendidirkan Jam’iyah NU 

c. Resolusi Jihad 

d. Hubbul Wathan Minal Iman.  

 



55 

 

 

 

137 

 

Indikator seseorang yang berperilaku cinta tanah air beriman/ 

memiliki kepercayaan religius, bertaqwa, berkepribadian, semangat 

kebangsaan, disiplin, sadar bangsa dan negara, tanggung jawab, peduli, 

rasa ingin tahu, berbahasa Indonesia baik dan benar, mengutamakan 

kepentingan nasional dari pada individu, kerukunan, kekeluargaan, 

demokrasi, percaya diri, adil, persatuan dan kesatuan, menghormati/ 

menghargai, bangga akan bangsa dan negara, cinta produk dalam 

negeri, tenggang rasa, Bhineka Tunggal Ika (berbeda tetap satu tujuan), 

sederhana, kreatif, menempatkan diri/ tanggon, cekata/ ulet (Susanto, 

2008:25). 

Selain itu bagi seseorang yang mendapatkan pendidikan karakter 

cinta tanah air yang merupakan implementasi slogan hubb al-wathan 

min al-iman KH. Hasyim Asy’ari , akan terbentuk karakter mempunyai 

rasa bangga terhadap bangsa dalam bahasa, budaya, sosial, politik serta 

ekonomi sehingga rela berkorban untuk mempertahankan, melindungi, 

dan memajukan bangsa secara sadar tanpa ada paksaan dari siapapun. 

 

3. Tujuan dan Fungsi Nilai – Nilai Cinta Tanah Air 

Menurut Al-Buthy (2010:VII) “Cinta dapat diartikan ke dalam tiga 

karakteristik yaitu apresiatif (ta’dzim), penuh perhatian (ihtimaman) dan 

cinta (mahabbah). Secara spesifik, bahasa Arab menyebutnya dengan 

60 istilah cinta seperti ‘isyqun (menjadi asyik), hilm, gharam (asmara), 
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wajd, syauq dan lahf. Namun Alquran hanya menyebut 6 terminologi 

ini”.Berdasarkan pandangan Al Buthy di atas dapat penulis simpulkan 

bahwa cinta yang dimaksud disini adalah perasaan kasih, perhatian dan 

kepedulian yang ditujukan kepada seseorang untuk tanah airnya. Perasaan 

cinta tersebut dapat membangkitkan dirinya untuk rela mengorbankan jiwa 

dan raganya dalam mengemban tugas negara dan untuk mempertahankan 

tanah airnya. Dalam ilmu Psikologi, perasaan cinta sebenarnya 

mengandung unsur kasih dan sayang terhadap sesuatu. Kemudian di 

dalam diri seseorang tersebut akan tumbuh kemauan untuk merawat, 

melindungi dan memeliharaya dari segala ancaman yang timbul (Kamilin, 

2014:24). 

Ayat Al-Qur’an yang menjadi dalil cinta tanah air menurut 

penuturan para ahli tafsir adalah Qur’an surat Al Qashash ayat 85 :  

 َمعَاد   إِلَى لََرادُّكَ  اْلقُْرآنَ  َعلَْيكَ  فََرضَ  ال ِذي إِن  

“Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu 

(melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur’an benar-benar akan 

mengembalikan kamu ke tempat kembali.” (Al Qur’an dan 

Terjemahnya, 1992:624) 

 

Sumber lainnya dari hadits seperti dalam kitabnya ‘Umdatul 

Qari Syarh Shahih Bukhari menyatakan:  

 َوفِيه  : إِلَْيهِ  َواْلِحن ةِ  الَوَطنِ  ُحب ِ  َمْشُروِعي ةِ  َوَعلَى اْلَمِدينَةِ  فَْضلِ  َعلَى دَََللَة

“Di dalamnya (hadits) terdapat dalil (petunjuk) atas keutamaan 

Madinah, dan (petunjuk) atas disyari’atkannya cinta tanah air dan rindu 

padanya.” (Badr Al-Din Al-Aini, Umdatul Qari Syarh Shahih Bukhari, 

Beirut, Dar Ihya’i Al-Turats Al-Arabi, Juz 10, hal. 135) 
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(https://islam.nu.or.id/post/read/87932/dalil-dalil-cinta-tanah-air-dari-

al-quran-dan-hadits, 02/12/2020) 

 

Ada beberapa istilah yang mempunyai makna tanah air 

diantaranya yaitu Al-Wathan, Al-Balad dan Dar. Dalam kamus Mu’jam 

al-Wasith (2011:1085) disebutkan bahwa : 

Al-Wathan berarti tempat tinggal seseorang, tempat dimana ia 

bertumbuh dan tempat dimana ia dilahirkan. Al- Balad mempunyai arti 

tempat yang dibatasi yang dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok 

orang , atau dinamakan dengan tempat yang luas yang ada di bumi ini. 

Dar berarti tempat berkumpulnya bangunan dan halaman, tempat 

tinggal. Ketiga kata tersebut mempunyai makna yaitu tempat tinggal.  

 

Dalam kitab asas al-balaghah karya Az- Zamarkashi 

menyatakan bahwa cinta tanah air yakni masing-masing orang mencitai 

tanah airnya, negeri asalnya dan tempat tinggalnya. (Imarah, 1998:271). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2002:778) 

cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang 

warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi 

tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air berarti 

membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari 

manapun.  

Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa 

menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki 

oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang dapat tercermin 

dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah 

airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya serta 

https://islam.nu.or.id/post/read/87932/dalil-dalil-cinta-tanah-air-dari-al-quran-dan-hadits
https://islam.nu.or.id/post/read/87932/dalil-dalil-cinta-tanah-air-dari-al-quran-dan-hadits
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mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya (Nurmantyo, 

2016:9).  

Menurut Suyadi sebagaimana dikutip oleh Kemendikbud 

(2013:9) cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan 

rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

budaya, politik dan sebagainya sehingga tidak mudah menerima 

tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

Nailul Huda dan Hamim (2018 : 10) memberikan simpulan 

sebagai berikut :  

Hal yang penting yang dapat mengantar siswa untuk berbakti 

pada negaranya ialah keseriusan dan rajin dalam proses belajar karena 

dengan bekal ilmu maka harapan pengabdian dapat wujud dengan 

sempurna. Dan seseorang tanpa memiliki modal ilmu maka tidak ada 

modal untuk melakukan pengabdian Negara, dikarenakan ia tidak 

mengetahui cara memperbaiki kualitas bangsa. 

Sedangkan golongan kelas orang dewasa (seperti ulama, guru 

dan lain – lain), maka bentuk hubbul watonnya (rasa cinta tanah airnya) 

ialah mengorbankan jiwa, harta, ilmunya seperti mendidik, menasehati 

murid atau menasehati pemerintah, dan seluruh kemampuan demi 

kemajuan Negara dan mementingkan kemanfaatan bangsa daripada 

mementingkan pribadi. 

 

Cinta tanah air hendaknya dipahami secara luas dan dimengerti 

maksud serta tujuannya. Cinta tanah air juga sering dikenal dengan 

istilah nasionalisme. Secara ringkas nasionalisme merupakan paham 

kebangsaan yang merupakan kesetiaan tertinggi individu terhadap 

bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dalam diri setiap manusia. Sebagaimana 
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pengertian cinta tanah air di bagian sebelumnya, cinta tanah air identik 

dengan sebutan nasionalisme.  

Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu yang 

harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Depdikbud, 2003). 

Tujuan dan fungsi nilai – nilai cinta tanah air adalah sebagai 

berikut : 

a. Kerukunan hidup berbangsa dan bernegara 

Dalam konteks kepentingan negara dan bangsa, kerukunan 

umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. 

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat 

beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 

menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran 

agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kerukunan hidup 

antarumat beragama merupakan prakondisi yang harus diciptakan 

bagipembangunan di Indonesia (Mukti Ali : 1975: 42 ). 

Kerukunan yang dimaksud bukan sekedar terciptanya 

keadaan dimana tidak ada pertentangan intern umat beragama, 

pertentangan antarumat beragama atau antar umat beragama 
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dengan pemerintah. Kerukunan yang dikehendaki adalah suatu 

kondisi terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang 

nyata, dengan tetap menghargai adanya perbedaan antarumat 

beragama dan kebebasan untuk menjalankan agama yang 

diyakininya, tanpa menggangu kebebasan penganut agama lain. 

Jadi “kerukunan yang kita cita-citakan bukanlah sekedar “rukun-

rukunan” melainkan suatu kerukunan yang benar-benar otentik dan 

dinamis (Suparman Usman, 2007 : 58-59). 

Penulis menarik kesimpulan bahwa dengan kerukunan 

hidup umat seagama, beragama maupun dengan pemerintah dapat 

tercipta keharmonisan dan kerjasamanya secatra nyata dengan 

menghargai perbedaan yang ada. Kemudian dalam kerukunan 

hidup itu dapat meningkat pula menjadi kerukunan hidup dalam 

berbangsa dan bernegara. 

b. Persatuan dan kesatuan 

Menurut Syarbaini (2010: 43) menyatakan bahwa 

“Persatuan mengandung arti bersatunya macam- macam corak yang 

beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi”. 

Sedangkan kesatuan adalah ke – Esaan, sifat tunggal atau 

keseutuhan WJS. Poerwadarminta, (2003: 30). “Kesatuan bangsa 

berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu”. Dengan 

demikian persatuan dan kesatuan mengandung arti Bersatuanya 
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berbagai macam perbedaan, suku, agama, yang berbeda disatu 

wilayah untuk bersama-sama mewujudkan tujuan nasional. 

c. Cinta budaya lokal 

Menurut Dhohiri Rohman Taufik (2007:3) mengemukakan 

budaya lokal adalah adat-istiadat, kebudayaan yang sudah 

berkembang, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang 

sukar diubah terdapat disuatu daerah tertentu. Kebudayaan setiap 

suku bangsa yang berada disetiap daerah merupakan budaya lokal. 

Budaya lokal bersifat tradisional yang masih dipertahankan. Tidak 

semua nilai-nilai tradisional buruk dan harus dihindari, tetapi nilai 

itu harus dicari yang dapat mendukung dan membangun sehingga 

nilai tradisional tidak bertentangan dengan nilai moderen. 

d. Kasih sayang 

Kasih sayang atau ar-Rahmah merupakan sifat yang sangat 

terpuji karena sifat ini adalah perwujudan dari sifat ar-Rahmah 

(kasih sayang) Allah kepada semua makhluk-Nya. Karena itu, 

Allah Swt menyuruh setiap muslim untuk memelihara sifat kasih 

sayang yang sudah diberikan oleh Allah dalam dirinya. (Miswar, 

2015 :76). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:512) kasih sayang bermakna memiliki perasaan cinta kasih 

dan belas kasihan.  
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Pengertian kasih sayang jika dilihat dari sisi istilah maka 

dapat diartikan sebagai perbuatan dari seseorang yang memberikan 

kenyamanan, kesenangan, keharmonisan dan rasa penghargaan 

kepada orang lain. Kebutuhan dasar (basic need) setiap manusia. 

Karenanya memang kasih sayang wajib disebarkan dan diluaskan. 

 

4. Manfaat Cinta Tanah Air 

Beberapa manfaat cinta tanah air bagi siswa antara lain : 

a. Giat belajar 

Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang 

memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru 

yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang 

bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respons utama 

(Noehi, 1991:4).  Menurut Slameto bahwa belajar ialah suatu 

proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya (Slameto, 1995:2). 

Belajar merupakan aktivitas, baik fisik maupun psikis yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu 

yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan 
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bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat 

sementara.  

b. Kepedulian sosial 

Manusia hidup di dunia ini pasti membutuhkan manusia 

lain untuk melangsungkan kehidupannya, karena pada dasarnya 

manusia merupakan makhluk sosial. Menurut Buchari Alma, dkk. 

makhluk sosial berarti bahwa hidup menyendiri tetapi sebagian 

besar hidupnya saling ketergantungan, yang pada akhirnya akan 

tercapai keseimbangan relatif. Maka dari itu, seharusnya manusia 

memiliki kepedulian sosial terhadap sesama agar tercipta 

keseimbangan dalam kehidupan (Buchari, 2010: 201). 

Menurut Retno Listyarti (2012: 7) peduli sosial adalah sikap 

dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan menurut KBBI 

(2008: 1036) yang dimaksud dengan peduli sosial adalah sikap 

mengindahkan (memprihatinkan) sesuatu yang terjadi 

dalam masyarakat. 

c. Patriotisme 

Konsep patriotisme sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Archard (199: 159) bahwa patriotisme merupakan cinta terhadap 

negara atau bangsa dengan bertindak secara tertentu dengan cara 

mengorbankan diri atas nama negara atau bangsa. Sejalan dengan 
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apa yang dikemukan oleh Merry (2009: 379) pengertian patriotisme 

lebih mengarah pada keterkaitan atau simpati (afinitas) yang 

dimiliki oleh seseorang terhadap tanah air mereka sehingga 

menimbulkan keterikatan dan kebanggaan secara psikologis yang 

mendalam. Lebih khusus lagi Palumbo (2009: 322) mendefinisikan 

patriotisme sebagai sebuah identitas, merupakan kekuatan sosial 

yang memiliki fungsi menjaga individu terpisah-pisah dengan 

membentuk sebuah kelompok atau komunitas yang lebih jauh yang 

disebut dengan negara. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Dalam Bab II ini juga menjelaslan tentang kerangka berpikir dari 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berawal dari pemikiran pendidikan 

Islam KH Hayim Asy’ari tentang pendidikan Islam, cinta tah air, penerapan 

dan implikasinya di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor. 

Pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, yang bersumber 

dari Al-Quran dan Al-Hadits serta Ijtihad para Ulama Muslim, untuk 

kepentingan duniawi dan  ukhrawi. 

Perjuangan cinta tanah air yang KH Hasyim Asy’ari menjadi catatan 

penting dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia. Perjalanan perjuangan 
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belaiu menjadi sebuah perwujudan pemikiran nilai cinta tanah air. Adapan 

pemikirian cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari antara lain sebagai berikut : 

1. Mengembangkan  Sistem Pendidikan 

2. Mendidirkan Jam’iyah NU 

3. Resolusi Jihad 

4. Hubbul Wathan Minal Iman 

Nilai – Nilai Cinta Tanah Air yang selaras dengan pendidika Islam 

menurut KH Asy’ari kemudian diimplementasikan di MI Asy Syafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk 

implementasinya di MI As- Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor antara lain sebagai 

berikut : 

1. Menyanyikan lagu Ya Lal Wathon,  

2. Ziarah ulama NU,  

3. Do’a bersama untuk negeri dan  

4. Peringatan Hari Santri. 

Kegiatan penerapan nilai cinta tanah air di MI Asy Syafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor Jatibarang memiliki dampak positif terutama bagi siswa.  

Implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam menurut KH 

Hasyim Asy’ari yang dilaksanakan di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes meliputi :  

1. munculnya semangat patriotisme dalam mempertahankan negara,  

2. adanya sikap untuk menghormati perjuangan ulama, dan  
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3. terbentuknya semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 

 

Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemikiran Pendidikan Islam 

Pemikiran Cinta Tanah Air 

KH Hasyim Asy’ari 

Penerapan Nilai – Nilai Cinta Tanah Air 

di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

 

• Munculnya semangat patriotisme dalam mempertahankan negara 

• Adanya sikap untuk menghormati perjuangan ulama 

• Terbentuknya semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan 

 

 

Implikasi di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes 
 

• Menyanyikan lagu Ya Lal Wathon 

• Ziarah ulama NU 

• Do’a bersama untuk negeri 

• Peringatan Hari Santri 

 

 

 

• Mengembangkan  Sistem Pendidikan 

• Mendidirkan Jam’iyah NU 

• Resolusi Jihad 

• Hubbul Wathan Minal Iman 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

Dalam Bab III ini dipaparkan data dan hasil penelitian dari Madrasah 

Ibtidaiyah yang diteliti yaitu di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Kecamatan 

Jatibarang Kabupaten Brebes. 

A. Profil MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Jatibarang Brebes 

1. Sejarah Pendirian 

Tahun 1979 secara resmi dibentuk Yayasan Asy Syafi’iyyah 

Jatibarang Brebes, dalam segala bentuk dan tingkatannya yang  dikelola 

Yayasan bernama Madrasah Asy Syafi’iyyah. Setelah dibentuknya 

Yayasan secara resmi, perkembangan murid Madrasah Ibtidaiyyah satu 

satunya waktu itu yang bertempat di desa Jatibarang Kidul begitu 

membludag, sementara pengurus baru saja menerima penyerahan 

Madrasah “ Ulumuddin “  yang ada di desa Jatibarang Lor kepada 

Pengurus Yayasan Asy Syafi’iyyah. Maka dari itu Madrasah Ibtidaiyyah  

Asy Syafi’iyyah Jatibarang Kidul dipecah menjadi dua Madrasah, dengan 

modal  bekas murid murid Madrasah  “ Ulumuddin “ dan ditambah 

pecahan dari MI Jatibarang Kidul, sehingga menjadi Madrasah 

Ibtidaiyyah Asy Syafi’iyyah 01  dan Madrasah Ibtidaiyyah Asy 

Syafi’iyyah 02, sekalipun tempatnya masih tetap ditempat semula di desa 

Jatibarang Kidul.  
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Madrasah Ibtidaiyyah Asy Syafi’iyyah 01 di Jatibarang kidul kala 

itu dipimpin oleh Bapak Machdlori guru agama negeri sedangkan  

Madrasah Ibtidaiyyah Asy Syafi’iyyah 02 dipimpin oleh Ibu Chomisah 

guru agama negeri mantan kepala Madrasah   “ Ulumuddin “. Tahun 

1980 untuk tempat Madrasah Ibtidaiyyah Asy Syafi’iyyah 02 dipindah ke 

desa Jatibarang Lor di gedung yang dulunya digunakan untuk MTs Asy 

Syafi’iyyah. Sedangkan untuk MTs pindah ke gedung baru  yang terletak 

di Jatibang lor sebelah timur. Sampai dengan sekarang MI Asy 

Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor terletak di Jl. KH Abdul Wahab Syarono 

No.12 Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Lor Kabupaten Brebes. 

 

2. Identitas 

Identitas madrasah ibtidaiyah secara admnistratif sebagai bernama 

MI Asy-Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor dengan alamat Jl. KH Abdul 

Wahab Syahroni No. 13 Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang 

Kabupaten Brebes. Madrasah Ibtidaiyah ini didirikan pada tanggal 1 

Januari 1969.  Sataus untuk penilaian madrasah yang dimiliki adalah 

Terakreditasi B dengan Nomor Piagam 013339. 

MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor memiliki Nomor Statistik 

Madrasah (NSM) 111233290186 dan untuk Nomor Statistik Bangunan 

(NSB) adalah 011261630522801 sedangkan Nomor Pokok Sekolah 

Nasional (NPSN) adalah 60713692. 
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3. Visi dan Misi 

Visi dan Misi MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor adalah sebagi 

berikut : 

a. Visi  

“ Mewujudkan Madrasah yang melahirkan generasi Qur’ani, Kreatif, 

Trampil dan Mandiri “ 

b. Misi 

1) Menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, menantang, 

menyenangkan dan terintegasi dalam rangka mewujudkan misi 

2) Memberdayakan seluruh potensi peseta didik dan ragam 

kecerdasan agar berprestasi maksimal secara intelektual, 

emosional dan spiritual 

 

4. Tujuan 

Tujuan MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor adalah sebagi berikut : 

a. Agar peserta didik mampu membaca Al Qur’an dengan baik dan benar 

(Tartil) 

b. Agar peserta didik mampu melaksanakan ibadah wajib maupun sunah 

c. Agar peserta didik santun dalam bertutur kata dan berperilaku 

d. Agar peserta didik unggul dalam berprestasi akademik dan non 

akademik sebagai bekal melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi 
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e. Agar peserta didik cerdas dan trampil yang kompetensi didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas menuju terwujudnya manusia 

Indonesia seutuhnya. 

 

5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Data pendidik dan tenaga kependidikan MI Asy Syafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor adalah sebagi berikut : 

Tabel 3 

 

No Nama dan NIP TTL 
Ijazah 

terakhir 

Pangkat 

Jabatan 
Tugas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

Makhfud, S.Pd 

 

ChusniRahayu, S.Pd.I 

198108022005012003 

Rokhatun 

 

Salimah, S.Pd.I 

 

Munirudin, S.Pd.I 

 

Taufik Hidayat, S.Pd.I 

 

Lesmana Yuniyarti, S.Pd 

 

Sudiyanto, SE 

 

Agung Riyaji, S.Pd 

 

Nur Khikmah, S.Pd.I 

 

Khamid Maulana, S.Pd. 

 

Indriyani, S.Pd. 

 

M. Iqbal Maulana, S.Pd. 

 

Brebes, 

04-4-78 

Brebes, 

02-8-81 

Brebes, 

26-3-62 

Brebes, 

28-4-65 

Brebes, 

13-2-70 

Brebes, 

07-5-70 

Tegal, 

23-6-72 

Brebes, 

07-09-78 

Tegal, 

04-8-88 

Brebes, 

12-4-92 

Brebes,  

13-9-94 

Brebes,  

19-7-82 

Brebes,  

30-6-97 

S1 

 

S1 

 

SMA 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

S1 

 

Kepala MI  

Penata 

Tk.I/IIId 

Gr. Kelas 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. OR 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

Gr. Kelas 

 

VI 

 

I 

 

VI 

 

I 

 

V 

 

IV 

 

I-VI 

 

VI 

 

III 

 

II 

 

V 

 

II 

 

IV 
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14 

 

15 

 

16 

Laeli Iqfi Khayati, S.Pd. 

 

Nelis Sa’adah 

 

Moh. Zaeni 

Brebes,  

20-11-97 

Brebes,  

14-11-00 

Brebes,  

8-7-76 

S1 

 

SMK 

 

SMK 

Gr. Kelas 

 

Tata Usaha 

 

Penjaga 

Madrasah 

III 

 

 

6. Data Siswa 

Data siswa MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor tahun pelajaran 

2020/2021 adalah sebagi berikut : 

Tabel 4 

 

Kelas Jumlah 
I II III IV V VI Jumlah Ket 

L 

P 

36 

30 

26 

20 

28 

32 

28 

35 

36 

26 

27 

36 

181 

179 

 

Jumlah 

Murid 

66 46 60 63 62 63 360  

Jumlah 

Rombel 

2 2 2 2 2 2 12  

Jumlah  

Droup Out 

0 0 0 0 0 0 0  

 

7. Keadaan Sarana dan Fasilitas Pembelajaran 

Data sarana dan fasilitas pembelajaran MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang 

Lor adalah sebagi berikut : 
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Tabel 5 

No Nama Bangunan 
Kondisi 

Baik Sedang Rusak 

1 Gedung 18 - 3 

2 Ruang Belajar 10 - - 

3 Ruang Kepala/ Guru 1 - - 

4 Kamar Mandi/ WC 6 - - 

5 Perpustakaan 1 - - 

6 Mushola - - - 

7 Gudang - - 1 

8 Ruang UKS - - 1 

9 Ruag Koperasi - - 1 

 

8. Struktur Organsasi 

Tabel 6 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 

Wali Kelas I A/B 

Bendahara TU Kepala Perpus 

Yayasan Asy Syafi’iyyah Kepala Madrasah Komite Madrasah 

Wali Kelas III A/B 
Wali Kelas V A/B 

Wali Kelas VI A/B 

Wali Kelas IVA/B 

Wali Kelas II A/B 
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B. Latar Belakang Penerapan Nilai Cinta Tanah Air 

1. Sejarah Perjuangan Ulama 

Sejarah mencatat bahwa ulama, kiai, dan komponen pesantren turut 

memberikan sumbangsih besar terhadap terealisasinya kemerdekaan 

bangsa ini. Hal ini tak lepas dari realita bahwa ulama saat itu mempunyai 

pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat Indonesia. Dengan 

pengaruh tersebut, banyak rakyat yang bersatu dan bergabung melawan 

penjajah, begitupun tokoh-tokoh Islam yang membentuk pasukan perang 

sendiri di wilayah masing-masing. 

Mereka membentuk laskar-laskar rakyat untuk mendapat pelatihan 

militer dan memanggul senjata dengan metode baru. Maka terbentuklah 

laskar-laskar rakyat seperti Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin, dan lainnya 

yang memainkan peran penting dalam perang kemerdekaan Indonesia. 

Ulama juga menjadikan pesantren-pesantren sebagai markas dan 

tempat perlindungan bagi para tentara pejuang. Di pesantren-lah para 

pejuang menghimpun kekuatan dan menyusun strategi penyerangan 

maupun pertahanan. 

Kegigihan para ulama tentu tak lepas dari konsep jihad yang 

mereka pegang. Bagi mereka, penjajah adalah orang zalim yang telah 

merampas kedaulatan umat Islam serta ingin menghancurkan agama Islam. 
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Jadi memerangi penjajah termasuk jihad danwajib bagi kaum muslimin 

untuk melaksanakannya. 

“Peringatan hari santri nasional merupakan pengakuan bukti 

sejarah atas perjuaangan para ulama dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Perjuangan umat muslim kala itu, sebagai 

bentuk cinta tanah air dalam mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia juga merupakan bentuk jihad…” (Wawancara Chusni, 20 

Januari 2021) 

 

Fatwa jihad ini berpengaruh besar terhadap perjuangan melawan 

penjajah. Hampir semua pertempuran melawan penjajah dipengaruhi oleh 

fatwa jihad, seperti pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya yang 

kemudian hari dikenang sebagai Hari Pahlawan. Keberhasilan 

pertempuran ini tak lepas dari Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh ulama 

NU. Resolusi ini bermula dari fatwa KH.Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 

1945 di Surabaya, yang kemudian dikokohkan pada Muktamar NU XVI di 

Purwokerto 26-29 Maret 1946. 

Resolusi Jihad menyebutkan, bahwa berperang melawan penjajah 

adalah kewajiban fardlu ‘ain bagi orang yang berada dalam jarak lingkaran 

94 km dari kedudukan musuh. Fardlu itu berlaku baik bagi laki-laki, 

perempuan, maupun anak-anak, bersenjata atau tidak. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat gambar tokoh 

pendiri Nahdlatul Ulama yaitu belaiu KH Hasyim Asy’ari di ruangan kelas 

dan juga ditemukan dokumen dari teks resolusi jihad. Pengenalan sejarah 

perjuangan ulama NU dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia 

perlu dikenalkan sejak dini kepada peserta didik.  
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Penjajah telah terusir dari bumi pertiwi. Perjuangan para pahlawan 

khususnya para ulama harus dihargai semua pihak, termasuk pemerintah. 

Para ulama memang tidak mengharapkan apa-apa dalam perjuangan. 

Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan ikhlas semata. 

Penghargaan yang seharusnya diberikan pemerintah atas jasa-jasa yang 

telah diberikan para ulama paling tidak adalah memberi perhatian terhadap 

pesantren. Sekalipun ulama tidak memintanya. 

 “Sejarah perjuangan tokoh Islam dalam hal ini adalah ulama NU 

banyak belum tercatat dalam buku mata pelajaran di lembaga 

pendidikan dalam hal ini sebagai sejarah perjuangan kemerdekaan 

Indonesia….” (Wawancara Chusni, 20 Januari 2021) 

 

Kemerdekaaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan para ulama. 

Sudah selaknya sebagai generasi penerus mengetahui bagaimana peristiwa 

sejarah. Sebagai bentuk penanaman karakter siswa, diharapkan pengenalan 

sejarah perjuangan para ulama dalam memperjuangkan dan 

mempertahhankan kemerdekaan Indonesia dapat menumbuhkan cinta 

tanah air pada diri siswa. 

 

2. Masyarakat Sekitar MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Warga 

Nahdhliyin 

Nahdlatul Ulama (NU)  organisasi yang sudah memiliki 

pengalaman dan sejarah panjang dalan memberikan pelayan terhadap 

masyarakat Indonesia.   NU ikut mengarsiteki pembangunan sumber daya 

manusia pada masyarakat melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, 
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pemberdayaan ekonomi dan keagamaan pada masyarakat tradisional atau 

pedesaan. Sehingga sebenarnya bisa dikatakan jika menilai dari bentuk 

basis masyarakat yang diberdayakan, maka NU memiliki beban lebih 

berat. Hal ini tak lepas dari mayoritas penduduk Indonesia tinggal di 

daerah pedesaan yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, 

dan buruh adalah masyarakat menengah kebawah. 

Peranan NU sebagai agen gerakan pemberdayaan masyarakt sipil 

harus terus memiliki strategi dalam mengupayakan peningkatan-

peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat. Namun tentunya gaya NU 

dalam memberikan pelayanan dan mendampingi masyarakat dalam 

memperoleh hak-haknya dari kekuasaan negara tak melepaskan dari 

prinsip aqidah ahlusunnah wal jama’ah  (aswaja).  

Posisi ini tetap akan menjadikan perjuangan NU dalam 

mewujudkan kebaikan masyarakat (Khoiron Ummah). Apalagi platform 

yang menjadi landasan semangat perjuangan sebagai gerakan sosial-

keagamaan adalah Islam. Dengan konsep pemahaman Islam sebagai 

agama fitrah dan rahmat bagi semesta alam tentunya tidak hanya 

mengurusi hubungan masyarakat muslim (ukhwah Islamiyah) tapi juga 

hubungan antar manusia (ukhuwah bashariyah). 

Berdasarkan observasi penulis yang juga berdomisili di wilayah 

kecamatan Jatibarang bahwa masyarakat Jatibarang sebagian besar 

mengikuti jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Kegiatan keagamaan di desa – 
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desa menggunakan amaliah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An Nahdliyah. 

Struktur kepengurusan Struktural NU di Kecamatan Jatibarang juga 

lengkap mulai dari MWC NU dan Banomnya seperti : Muslimat NU, GP 

Ansor, Fatayat NU, Ikatan Pelajar Putra Nahdlatul Ulama dan Ikatan 

Pelajar Putri Nahdlatul Ulama.  

Kegiatan Banom NU sudah mewarnai kehidupan masyarakat 

Jatibarang. Tidak hanya kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan 

saja, namun juga mengadakan kegiatan sosial lainnya. Hal ini penulis 

amati dari kegiatan NU dan Banomnya yang bersinergi dengan Forum 

Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jatibarang. 

“Masyarakat Jatibarang adalah mayoritas NU, hal ini bisa dilihat 

kegiatan jamiyahan yang ada. Semua desa di Kecamatan Jatibarang 

memiliki jam’iyah sebagai bentuk kegiatan amaliyah NU…” 

(Wawancara Mahfud, 18 Januari 2021) 

 

Jam’iyyah NU merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di 

Indonesia. Secara struktural dan kultural sudah ada di segala tingkatan, 

baik dari pusat, daerah hingga pedesaan. Jatibarang merupakan salah satu 

kecamatan di Kabupaten Brebes yang merupakan wilayah basis jam’iyah 

NU yang dapat diperhitungkan sejarah perkembangannya. Sehingga dapat 

menjadi semangat bagi generasi penerus untuk tetap menjaga dan 

memelihara. 
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3. Hubungan Keilmuan PP Tebuireng dengan Yayasan Asy Syafi’iyyah  

Nahdlatul Ulama memaknai pendidikan tidak semata-mata sebagai 

sebuah hak, melainkan juga kunci dalam memasuki kehidupan baru. 

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dan harmonis antara 

pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketiganya merupakan komponen 

pelaksana pendidikan yang interaktif dan berpotensi untuk melakukan 

tanggung jawab dan harmonisasi. Fungsi pendidikan bagi Nahdlatul 

Ulama adalah, satu, untuk mencerdaskan manusia dan bangsa sehingga 

menjadi terhormat dalam pergaulan bangsa di dunia, dua, untuk 

memberikan wawasan yang plural sehingga mampu menjadi penopang 

pembangunan bangsa. 

Gerakan pendidikan Nahdlatul Ulama sebenarnya sudah dimulai 

sebelum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi secara resmi didirikan. Cikal 

bakal pendidikan Nahdlatul Ulama dimulai dari berdirinya Nahdlatul 

Wathan, organisasi penyelenggara pendidikan yang lahir sebagai produk 

pemikiran yang dihasilkan oleh forum diskusi yang disebut Tashwirul 

Afkar, yang dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah. Organisasi ini 

mempunyai tujuan untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan 

sekolah atau madrasah yang teratur. Dalam mengusahakan terciptanya 

pendidikan yang baik, maka Nahdlatul Ulama memandang perlunya proses 

pendidikan yang terencana, teratur dan terukur.Sekolah atau madrasah 
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menjadi salah satu program permanen Nahdlatul Ulama, disamping jalur 

non formal seperti pesantren. 

Sekolah atau madrasah yang dimiliki Nahdlatul Ulama memiliki 

karakter yang khusus, yaitu karakter masyarakat. Diakui sebagai milik 

masyarakat dan selalu bersatu dengan masyarakat, oleh masyarakat dan 

untuk masyarakat. Sejak semula masyarakat mendirikan sekolah atau 

madrasah selalu dilandasi oleh mental, percaya pada diri sendiri dan tidak 

menunggu bantuan dari luar.  

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa berdirinya Madrasah As 

Salafiyah Asy Syafi’iyyah identik dengan Nahdlatul Ulama. Madrasah As 

Salafiyah Asy Syafi’iyyah merupakan cikal bakal dari Madrasah 

Ibtidaiyah Asy Syafi’iyyah yang didirkan pada tahun 1933 oleh dua orang 

sponsor yaitu KH Abdur Rosul dan H.R. Abdul Chalim Wongsodimedjo. 

Dalam pelaksanaannya kedua tokoh tersebut pergi ke Tebuireng Jombang 

menemui dan sowan ke KH Hasyim Asy’ari yang disana diterima dengan 

baik dan mendapatkan restu tentang pembangunan gedung madrasah 

tersebut dari beliau. 

Sistem pendidikan di madrasah tersebut pada waktu itu mengikuti 

jenjang dan kurikulum seperti Madrasah Salafiyah Asy Syafi’iyyah 

Tebuireng Jombang. Madrsah As Salafiyah Asy Syafi’iyyah itu dahulu 

mempunyai lambing “bola dunia” tanpa dilingkari tali dan bintang – 

bintang seperti halnya jam’iyyah NU. 
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Pada tahun 1979, berdasarkan persyaratan dari Pemerintah kala itu 

bahwa lembaga pendidikan swasta harus di bawah naungan Badan 

Hukum/ Yayasan. Sejarah panjang perjalanan madrasah yang dikelola 

berakhir dengan legalitas berupa terbentuknya Yayasan Asy Syafi’iyyah 

berdasarkan akta notaris Ratna Sintawati Tantudjojo di Tegal tertanggal 21 

Juli 1979 No.33. Nama Yayasan diambil dari sebagian nama madrasah 

yang dibangun oleh para pendahulu. 

Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun penulis bahwa sejarah 

lembaga pendidikan Asy Syafi’iyyah Jatibarang Brebes pada awal mula 

pembangunan gedung madrasah sebelumnya mohon do’a restu pada beliau 

KH Hasyim Asy’ari di Tebuireng Jombang. Kemudian sistem 

pembelajaran seperti jenjang dan kurikuluk madrasah kala itu juga 

mengadopsi dari Tebuireng Jombang. 

“Madrasah Ibtidaiyah merupakan lembaga pendidikan di bawah 

naungan Yayasan Asy Syafi’iyyah Jatibarang Brebes. Sekarang MI 

Asy Syafi’iyyah 01 di Desa Jatibarang Kidul, MI Asy Syafi’iyyah 

02 di Desa Jatibarang Lord an MI Asy Syafi’iyyah 03 di Desa 

Kertasinduyasa…” (Wawancara Mahfud, 18 Januari 2020) 

 

MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor merupakan Madrasah 

Ibtidaiyah favorit di antara MI lainnya di bawah naungan Yayasan Asy 

Syafi’iyyah Jatibarang Brebes. Manajemen pembelajaran dan sarana 

prasarana yang bagus menjadi daya tarik warga untuk memasukkan putra 

putrinya belajar di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor. 
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4. Untuk Menangkal Dampak Radikalisme di Era Teknologi Informasi 

Era globalisasi sudah berjalan dan pengaruhnya semakin terasa 

dengan semakin banyaknya saluran informasi dalam berbagai bentuk 

seperti elektronik maupun non elektronik seperti surat kabar, majalah, 

radio. TV, telepon, fax, komputer, internet, satelit komunikasi dan 

sebagainya. Teknologi komunikasi dan informasi yang terus berkembang 

cenderung akan  mempengaruhi segenap bidang kehidupan termasuk 

bidang pendidikan dan pelatihan yang akan semakin banyak diwarnai oleh 

oleh teknologi  komunikasi dan informasi.  

Era milineal sangat dekat dengan teknologi informasi. Dilihat pada 

saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia 

semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi 

dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang 

kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia 

pendidikan perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai 

dampak yang positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi 

dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan.  

Perbedaan telah kita rasakan dalam dunia pendidikan. Banyak hal 

yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang 

berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah 

sebagai masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu, berbagai aplikasi 
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termasuk media sosial sebagai alat komunikasi via internetpun tercipta 

untuk memfasilitasinya. 

 “Dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi, banyak 

siswa yang sudah menggunakan alat komunikasi berupa gawai 

sebagai sarana untuk media pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar, media sosial dalam berkomunikasi via internet,  dan 

untuk hiburan seperti permainan dalam aplikasi….” (Wawancara 

Sudiyanto, 22 Januari 2021) 

 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat perlu disikapi 

dengan arif dan bijaksana. Pembelajaran dalam dunia pendidikan 

memerlukan teknologi dan informasi sebagai upaya media pembelajaran. 

Kemudahan ini dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas sekolah. 

Namun demikian dengan teknologi yang ada sekarang ini diharapkan 

membantu proses transformasi ilmu secara positif dari guru kepada siswa 

dan mencegah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerna 

informasi tersebut. 

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa perkembangan 

teknologi informasi membawa tatanan dalam kehidupan sosial, kegamaan, 

pendidikan hingga pertahanan dan kemananan. Dalam hal pertahanan dan 

kemananan negara di dunia maya atau internet dilakukan melalui keadaran 

dalam berinternet secara positif dan tidak melakukan peretasan pada situs 

– situs milik pemerintah. 

Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah arus 

informasi dan kebudayaan asing ke dalam negri. Dalam dunia maya atau 

internet kita tidak tahu mana kawan atau lawan. Sebagai generasi penerus 
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bangsa sudah selayaknya kita menjaga kedaulatan NKRI baik di dunia 

nyata maupun dunia maya. Jika kita tidak menguasai perkembangan 

teknologi dan informasi, maka kita akan tetap dijajah dalam bentuk yang 

lebih cangih dan modern.  

 

5. Antisipasi Masuknya Dampak Negatif Budaya Asing di Kalangan 

Siswa 

Budaya asing adalah budaya dari luar yang datang ke indonesia 

yang dibawa oleh para artis atau seniman asal luar negeri yang membawa 

pengaruh besar di indonesia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa 

sansakerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi 

(budi atau akal), dan diartikan sebagai hal hal yang berkaitan dengan budi 

dan akal manusia . Dalam bahasa inggris, kebudayaan disebut culture yang 

berasal dari kata latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. 

Indonesia sejak dahulu telah berakulturasi dengan banyak budaya 

dalam waktu yang lama dari jaman kerajaan hingga dijaman milenial atau 

yang biasa disebut anak muda jaman sekarang atau jaman now. Dengan 

letak strategis indonesia yang berada pada jalur 2 pusat perdagangan 

internasional pada massa lampau, india dan cina, telah memberikan 

pengaruh besar kepada pribumi.  

Zaman sekarang ini budaya asing tidak datang hanaya melalui 

perdagangan internasional, namun melalui para artis artis luar negeri 
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terpopuler yang banyak disukai para fans nya tersebut. Masuknya budaya 

asing yang dibawa oleh artis atau seniman ternyata juga memberikan 

dampak pengaruh sosial yang besar dalam hal dampak negatifnya juga, 

dampak negatif kebudayaan asing terhadap masyarakat indonesia 

dikalangan remaja, sudah sangat memprihatinkan dengan adanya budaya 

asing yang masuk ke indonesia para remaja banyak yang melupakan 

budayanya sendiri budaya indonesia.  

Hal berpakaian, mereka tidak ingin dikatakan kuno atau 

kampungan karena tidak mengikuti tren perkembangan model busana yang 

memperelihatkan auratnya atau keseksian tubuhnya seperti yang dipakai 

idolanya tersebut. Selain cara berpakaian dampak negatif lainnya adalah 

pergaulan bebas dan suka berhura hura, perilaku tersebut adalah perilaku 

menyimpang dari norma sosial dan norma agama. Kebanyakan remaja 

milenial saat ini banyak juga yang berperilaku asal ikut- ikutan tanpa bisa 

selektif dan menyaring mana yang pantas di ikuti dan mana yang tidak 

pantas. 

Dampak negatif ini yang perlu diperhatikan, alangkah baiknya 

sebagai masyarakat milenial harus teliti dakam menyeleksi baik buruknya 

budaya asing yang masuk ke indonesia, dan sebagai generasi penerus 

bangsa indonesia alangkah baiknya menyukai budaya kita sendiri dan ikut 

serta menjaga dan melestarikan budaya indonesia, boleh saja menyukai 
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budaya asing dari artis luar negeri asal kita mengambil hal tersebut dari 

segi positifnya saja. 

 “Sebagian siswa kelas tinggi mengalami perubahan perilaku dan 

sikap Mereka sudah mulai menyukai dan meniru perilaku dan 

budaya asing, seperti dalam hal berpenampilan dan  menirukan 

lagu – lagu asing….” (Wawancara Sudiyanto, 22 Januari 2021) 

 

Perilaku generasi muda menjadi identitas suatu bangsa. Sudah 

sepatutnya generasi muda tetap menjaga kebudayaan luhur bangsa 

Indonesia. Kebudayaan merupakan jatidiri bangsa yang perlu dipelihara. 

Meskipun dengan mudahnya budaya asing dapat masuk diharapkan 

kebudayaan bangsa Indonesia tidak mudah untuk ditingalkan. Peran serta 

dunia pendidikan dalam menjaga kebudayaan merupakan benteng dari 

budaya asing dan sudah menjadi tugasnya sebagai salah satu bentuk 

penanaman karakter pada siswa. 

 

C. Implementasi cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 

02 Jatibarang Lor 

1. Menyanyikan Lagu Ya Lal Wathon 

Proses Implementasi Nilai-nilai Islam dalam lagu Ya Lal Wathon 

untuk menguatkan nilai cinta tanah air berjalan dengan baik. ditandai 

dengan adanya respon dari siswa yang baik setelah peneliti melakukan 

interview terhadap salah satu siswa. 

 “saya merasakan semangat pak. Semangat berjuang dan semangat 

dalam belajar....” (Wawancara A’dar, 21 Januari 2021) 
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Untuk mendapatkan hasil lebih baik dalam menumbuhkan nilai 

cinta tanah air siswa tentu tidak hanya dengan pelantunan lagu ya lal 

wathon. Tetapi masih banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh pihak 

sekolah untuk mentransformasikan nilai-nilai yang ada dalam lagu tersebut 

agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai tersebut dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Demi mendapatkan hasil yang memuaskan dalam 

mentransformasikan nilai cinta tanah air dalam lagu Ya Lal Wathon, 

tentunya untuk proses pelantunannya terlebih dahulu diharuskan bisa 

secara rutin agar siswa terbiasa dan dapat menghafal dengan mudah.  

“Lagu tersebut diciptakan oleh Kyai Wahab Hasbullah, beliau 

adalah ulama faham Ahlu Sunnah wal jamaah dalam bingkai 

organisasi jam’iyah Nahdlatul Ulama....” (Wawancara Sudiyanto, 

22 Januari 2021) 

 

Pelantunan lagu kebangsaan agar tidak hanya nilai-nilai religi yang 

disampaikan kepada siswa melainkan nilai kenegaraan juga tersampaikan.  

“jadi nilai-nilai negara tertanam, nilai-nilai agama tertanam. Berarti 

kita sudah melakukan pancasila, melakukan undang- undang dasar 

45. Semua warga indonesia kan wajib memeluk agama. Kita harus 

merebut anak-anak kita supaya menjadi warga negara yang cinta 

agama Islam dan cinta tanah air...” (Wawancara Sudiyanto, 22 

Januari 2021) 

 

Benar adanya kita harus menanamkan jati diri kepada anak-anak 

usia dini mengingat ditengah perkembangan zaman kini banyak berbagai 

hal yang dapat mempengaruhi generasi bangsa menjadi pemberontak. 

Diberbagai negara banyak yang terpecah belah masyarakatnya karena telah 
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dijajah oleh negara lain secara diam-diam dengan melalui berbagai hal 

yang tidak disadari oleh masyarakat. Pelantunan lagu Kebangsaan 

Indonesia Raya pun sama intinya untuk menanamkan pada anak didik jiwa 

kenegaraan. 

“Tidak dipungkiri lagi bahwa bangsa Indonesia sekarang ini 

banyak yang terprovokasi oleh seseorang yang secara diam-diam 

ingin memecah belah umat. Tidak disadari oleh masyarakat dengan 

cara mereka membeda bedakan anatara satu golongan dengan 

golongan yang lain, terlalu mudahnya di adu domba, perebutan 

kekuasaan yang menimbulkan persaingan tidak sehat, semua itu 

akan menimbulkan perpecahan umat...” (Wawancara Makhfud, 18 

Januari 2021) 

 

MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor memang sangat tepat dalam 

menumbihkan nilai cinta tanah air yang dapat memupuk jiwa para 

siswanya. 

“jadi kita tanamkan lagu itu, besok insyaallah anak-anak setelah 

menginjak SMP atau Tsanawiyah, Aliyah, Perguruan Tinggi dia 

akan mengembangkan sendiri. Yang penting benih itu sudah ada. 

Penanaman dulu yang kita ajarkan....”. (Wawancara Chusni, 20 

Januari 2021) 

 

Jati diri dan identitas suatu bangsa memang harus dipegang erat 

oleh masyarakatnya terutama bangsa Indonesia demi menjaga keaslian dan 

ciri khas dari masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak ragam 

budaya dan bahasa yang mempersatukan mereka. Bukan berarti kita 

diharuskan hanya belajar mengenai sesuatu yang ada dalam bangsa ini, 

melainkan kita boleh mempelajari budaya lain, bahasa lain agar kita tetap 

bisa hidup di daerah luar sana akan tetapi kita tetap harus menguasai dan 

memegang teguh apa yang kita miliki agar tidak direbut orang lain.  



88 

 

 

 

137 

 

MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor juga tetap mengantisipasi 

bahwa dengan pola pembelajaran tersebut pihak madrasah juga secara 

sekaligus membentuk karakter siswanya dengan baik. 

“ Cinta Tanah Air, Agamis, dan Mandiri. Caranya macam- macam. 

Untuk implementasinya setiap hari, kita awali dengan  baris. 

Setelah itu masuk kelas kemudian berdo’a dan menyanyikan lagu 

sebagai pembiasaan dan dilaksanakan di semua kelas sebelum 

pembelajaran dimulai....” (Wawancara Chusni, 20 Januari 2021) 

 

Pembentukan karakter harus dimulai sejak dini, dengan kegiatan 

pembiasaan siswa akan tertanam perilaku yang positif bagi siswa, tidak 

menutup kemungkinan menjadi bekal dan dan dimudahkan perjalannya 

dalam menggapai impian di masa depannya. 

 

2. Ziarah Ulama NU Bagi Para Siswa di MI 

Kegiatan ziarah ulama merupakan kegiatan yang dapat menambah 

wawasan dan pengalaman siswa serta dapat menanamkan pendidikan 

karakter khususnya menumbuhkan nilai cinta tanah air pada siswa. MI Asy 

Asyafi’iyyah 02 Jatibarang Lor terus berupaya meningkatkan kualitas 

siswa tidak hanya dalam ranah kognitif tetapi juga dalam aspek afektif. 

Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. 

Sehingga diharapkan para siswa memiliki karakter cinta tanah air yang 

kuat dan karakter-karakter lain yang dapat terus dipupuk melalui kegiatan 

ziarah ulama NU ini.  

“Mengingat lembaga kita yang berbasis Islam dan bernaung di 

bawah Yayasan Asy Syafi’iyyah, kita perlu melestarikan kegiatan-
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kegiatan yang mengokohkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. 

Salah satunya ya kegiatan ziarah ulama NU ini. Siswa kita yang 

mayoritas berasal dari daerah sekitar sini cukup membantu 

madrasah untuk melakukan pengawasan terhadap siswa. Orang tua 

siswa juga sangat mendukung kegiatan ini.” (Wawancara Makhfud, 

18 Januari 2021) 

 

Kegaiatan ziarah ulama NU yang diadakan MI Asy Asyafi’iyyah 

02 Jatibarang Lor yang diikuti kelas V dan kelas VI. Hal ini dijelaskan 

oleh Bapak Sudiyanto, SE selaku Walikelas VI B  di MI Asy Asyafi’iyyah 

02 Jatibarang Lor sebagai berikut : 

“Kegiatan ziarah ulama NU diikuti oleh seluruh siswa kelas V dan 

VI karena itu merupakan agenda rutinan. Kegiatan ini dilakukan di 

akhir semester. Untuk makam-makam yang akan dikunjungi adalah 

ulama NU yang berada di wilayah Jatibarang….” (Wawancara 

Sudiyanto, 22 Januari 2021) 

 

Pelaksanaan kegiatan ziarah ulama NU juga diungkapkan oleh 

Muhammad Daniel, salah seorang siswa kelas V MI Asy Asyafi’iyyah 02 

Jatibarang Lor: 

“Semestar kemarin kami dari Kelas V dan VI telah melaksanakan 

ziarah ke makam Ulama NU yang ada di dekat sini….” 

(Wawancara Daniel, 21 Januari 2021) 

 

Dalam pelaksanaannya kegiatan ziarah wali tak lepas dari arahan 

dan bimbingan para guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu 

siswa kelas V, M. Khaerul A’dar sebagai berikut : 

“Ketika Guru mendampingi kegiatan ziarah, beliau sememberikan 

contoh yang baik kepada para siswa. Misalnya, memberikan tata 

tertib ketika berada di makam….”. (Wawancara A’dar, 21 Januari 

2021) 
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Salah satu kunci suksesnya sebuah kegiatan tak terkecuali kegiatan 

ziarah wali adalah disiplin terhadap jadwal maupun peraturan. Terkait 

penanaman pendidikan nilai cinta tanah air yang diharapkan oleh MI Asy 

Asyafi’iyyah 02 Jatibarang Lor tidak hanya bersifat himbauan atau sesuatu 

yang bersifat abstrak. Tetapi mereka merancang suatu kegiatan yang 

bersifat aplikatif dan melibatkan siswa secara langsung.  

“Sebelum mengikuti kegiatan ziarah ulama NU, seluruh peserta ada 

pengarahan ya semacam pembekalan begitu. Apa yang perlu 

dipersiapkan, dilakukan nanti di sana, dan beberapa hal yang harus 

diketahui siswa..” (Wawancara, Daniel 21 Januari 2021) 

 

Pengarahan dari guru pembimbing sangat berarti bagi siswa. 

Suksesnya kegiatan yang melibatkan siswa berawal dari pembekalan yang 

baik. Ziarah ulama NU sebagai upaya pembekalan tentang kehidupan dan 

kebahagiaan dunia dan akhirat, diharapkan pengertahuan spiritual peserta 

didik bisa diterapkan melaui kegiatan tersebut. 

 

3. Do’a Bersama Siswa MI Asy Syafi’iyah 02 Jatibarang Lor Untuk 

Negeri 

Kegiatan do’a bersama merupakan aktivitas kerohanian guna 

mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk menghubungkan diri dengan 

sang pencipta segalanya atau biasa disebut dengan hablum minallah. 

Dengan pelaksanaan kegiatan istighosah secara rutin maka akan 

menciptakan sebuah kebiasaan yang akan tertanam dalam jiwa, dan 
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dengan berlangsungnya istigosah akan terciptanya akhlak spiritual yang 

baik . 

Pelaksanaan kegiatan do’a bersama ini sebenarnya sudah dimulai 

sejak awal siswa masuk di sekolah yang diselenggarakan oleh kepala 

sekolah beserta guru-guru. Sekolah memulai program ini dengan bertahap. 

Dan dengan kegiatan istighosah tersebut harapanya sesuai dengan tujuan 

pendidikan yaitu UUD no 20 tahun 2003 pasal 3 dan tingkat SQ siswa 

akan lebih berkualitas lagi. 

“bahwa latar belakang sekolah memberikan materi berupa kegiatan 

keagamaan seperti do’a bersama adalah mengingat perisiwa yang 

terjadi akhir – akhir ini dimana sering terjadi musibah, bencana dan 

banyak berita hoax yang sering beredar di masyarakat….” 

(Wawancara Mahfud, 18 Januari 2021) 

 

Atas dasar itulah MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor ini 

mengadakan kegiatan istighosah kepada siswa. Pelaksanaan do’a bersama 

diwajibkan kepada seluruh siswa kelass V dan VI yang dilaksanakan pada 

hari Sabtu pada minggu ke IV dan dilaksanakan bergilir dari kelas V dan 

VI.  

Berdo’a untuk keselamatan bangsa dan negara merupakan salah 

satu bentuk kepedulian dan cinta tanah air kita, sebagaimana diungkapkan 

A’dar : 

“Dalam do’a bersama kami berdo’a untuk keselamatan bangsa dan 

negara dan agar terhindar dari bencana dan musibah…” 

(Wawancara A’dar, 21 januari 2021) 
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Perhatian terhadap keselamatan bangsa dan negara perlu 

ditanamkan pada siswa. Sebagi bentuk kepedulian kita akan cinta tanah air 

sudah selayaknya sebagai muslim kita wajib mendo’akan untuk 

keselamatan bangsa tercinta ini. Belajar akan menjadi nyaman bilaman 

keadaan lingkungan sekitar telah aman. 

 

 

4. Pelaksanaan Peringatan Hari Santri Untuk Para Siswa MI Asy 

Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Hari Santri Nasional (HSN) jatuh pada tanggal 22 Oktober setiap 

tahunnya. Peringatan ini, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 

tanggal 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Penetapan Hari Santri 

Nasional dimaksudkan untuk mengingat dan meneladani 

semangat jihad para santri merebut serta mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia yang digelorakan para ulama. Tanggal 22 Oktober merujuk pada 

satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan 

Nasional KH Hasjim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Seruan ini berisikan 

perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan 

tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik 

Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan. Sekutu ini maksudnya adalah 

Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II untuk mengambil alih tanah 

jajahan Jepang. Di belakang tentaran Inggris, rupanya ada 

pasukan Belanda yang ikut membonceng. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo
https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Istiqlal
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jihad
https://id.wikipedia.org/wiki/Santri
https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama
https://id.wikipedia.org/wiki/Pahlawan_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Pahlawan_Nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Hasjim_Asy%27ari
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
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(https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Santri_Nasional, diunduh 30 Januari 

2021) 

Kementrian Agama (Kemenag), dalam dokumen pedoman kegiatan 

Hari Santri 2020, merekomendasikan beberapa kegiatan yang bisa 

dilakukan di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan.  Pertama, upacara bendera peringatan Hari Santri secara seretak 

pada tanggal 22 Oktober 2020.    Kedua, dzikir, doa, shalawat, dan 

tausyiah untuk mendoakan santri dan masyarakat Indonesia serta dunia 

agar diberikan kesehatan dan kekuatan di masa pandemi Covid-19.    

Ketiga, sosialisasi melalui website, media sosial, spanduk atau baliho 

dengan menyertakan tema dan logo peringatan Hari Santri 2020. Seluruh 

pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2020 disesuaikan dengan kemampuan 

masing-masing, mengedepankan prinsip-prinsip kesederhanaan dan 

kekhidmatan, dengan tetap berpedoman pada Protokol Kesehatan dalam 

rangka pengendalian dan pencegahan Covid-19. 

(https://ayosemarang.com/read/2020/10/23/65835/memperingati-hari-

santri-nasional-2020-di-masa-pandemi, 30/01/2021) 

Kegiatan Peringatan Hari Santri telah rutin dilaksnakan di 

lingkungan MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor. Upacara Hari Santri, 

pawai, dzikir dan do’a bersama merupakan kegiatan dari Peringatan Hari 

Santri. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Santri_Nasional
https://ayosemarang.com/read/2020/10/23/65835/memperingati-hari-santri-nasional-2020-di-masa-pandemi
https://ayosemarang.com/read/2020/10/23/65835/memperingati-hari-santri-nasional-2020-di-masa-pandemi
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“Karena ada covid, peringatan Hari Santri kemarin hanya dzikir 

dan do’a bersama di kelas masing – masing….” (Wawancara, 

Daniel 21 januari 2021).  

 

Pandemi Covid 19 di Indonesia mengakibatkan pembatasan 

kegiatan berkumpul. Peringatah Hari Santri Tahun 2020 berbeda dengan 

tahun sebelumnya. Pada intinya MI Asy Syafi’iyyah tetap mematuhi 

protokel keseharan yang telah dukeluarkan pemerintah terkait peringatan 

Hari Santri Nasional. 

 

D. Implikasi Penerapan Nilai Cinta Tanah Air Dalam Pendidikan Islam 

Menurut KH Hasyim Asy’ari Di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes 

1. Munculnya Semangat Patriotisme dalam Mempertahankan Negara 

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai 

oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin 

kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.  

Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada 

negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan 

kewajiban bela bangsa, menjadi bukti dan proses bagi seluruh warga 

negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa 

dan bangsa. Sekaligus menjadi bukti pemahaman mengenai bela negara. 

Pemahaman tersebut bisa dilakukan dengan terbinanya hubungan baik 
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antar sesama warga negara hingga proses kerja sama untuk menghadapi 

ancaman dari pihak asing secara nyata.  

“Melalui kegiatan pembiasaan seperti menyanyikan lagu Ya lal 

Wathon selain untuk menumbuhkan nilai cita tanah air siswa juga 

sebagai bentuk bela negara….” (Wawancara Makhfud, 18 Januari 

2021) 

 

Proses pembelaan bangsa, ada beberapa hal yang menjadi unsur 

penting di antaranya: Cinta tanah air Kesadaran berbangsa dan bernegara 

Yakin akan pancasila sebagai ideologi negara rela berkurban untuk bangsa 

dan negara. Memiliki kemampuan awal bela negara. Salah satu fungsi bela 

negara diantaranya mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan 

menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga 

negara. 

 “Bela negara sebagai salah satu pilar cinta tanah air harus mulai 

ditanamkan kepada siswa sejak dini, dengan harapan generasi yang 

akan datang dapat mempertahankan kedaulatan NKRI….” 

(Wawancara Mahfud, 18 Januari 2021) 

 

Kehancuran yang terjadi di negara lain dikarenakan minimnya 

pendidikan karakter salah satunya adalah bela negara. Terlalu cinta kepada 

golongan dan fanatisme yang berlebihan dapat menjadi titik awal dari 

kehancuran tersebut. Untuk itu perlu ditanamkan pemahaman bela negara 

sejak dini dikarenakan merupakan salah satu pilar dari cinta tanah air 
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2. Adanya Sikap Untuk Menghormati Perjuangan Ulama 

Peran ulama (tokoh agama) sangat penting dalam lintas sejarah 

bangsa ini. Peran besar ulama baik direpresentasikan oleh tokoh, pesantren 

dan ormasnya mempunyai peran penting dalam merebut kemerdekaan, 

merumuskan format Negara, mengisi kemerdekaan dan menjaga 

kedaulatan bangsa sampai saat ini. 

Dalam kontkes bernegara dan bermasyarakat, ulama merupakan 

guru bangsa yang tanpa lelah merndampingi masyarakat dengan 

keilmuannya, nesehat bijaknya dan kekuatan kharismanya dalam merawat 

persatuan dalam perbedaan. Ulama menjadi panutan masyarakat yang 

dapat menjadi modal dalam mengikat persaudaraan baik persaudaraan 

beragama maupun persaudaraan berbangsa. 

Namun, dewasa ini budaya saling mencaci dan membenci sudah 

sangat memperihatinkan. Tanpa adab kesantunan, masyarakat sudah 

melewati batas-batas moral dan etika dengan sadar dan tidak sadar 

menghina para ulama. Perbedaan pendapat dan pandangan semestinya 

disikapi dengan arif dalam konteks kepentingan berbangsa, bukan 

kepentingan kelompok. 

Design yang mengerikan adalah membenturkan antar ulama 

dengan ulama. Seolah membela ulama tertentu sembari menghina dan 

mencaci maki ulama lain. Metode ini akan memunculkan fanatisme dan 
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pembelaan buta masyarakat yang justru menggiring pada perpecahan di 

tengah masyarakat dengan saling menghina dan mencaci maki. 

Runtuhnya kredibilitas ulama sejalan dengan potensi melemahnya 

ikatan sosial dan munculnya perpecahan masyakarat. Selama ini ulama 

menjadi guru bijak dalam menyatukan umat dan masyarakat. Ulama 

menjadi penyejuk mereka yang sering emosi, menjadi pelembut bagi 

mereka yang suka bertindak kasar, dan penyantun bagi mereka yang suka 

kekerasan. 

Budaya ini tentu saja sudah jauh dari cara beragama dan berbangsa. 

Umat beragama selalu menghargai dan menghormati ulama. Contohlah 

para ulama terdahulu dalam sejarah Islam yang saling menghargai dan 

menghormati walaupun banyaknya perbedaan pandangan dan madzhab 

dalam Islam. Begitu pula budaya bangsa adalah kesopanan dan kesantunan 

terutama kepada orang tua dan sesepuh. 

Kondisi seperti ini menuntut kita untuk mengembalikan nilai dan 

kearifan berbangsa yang berbudaya dan beradab dengan menghargai para 

tokoh agama, tokoh masyarakat dan ulama sebagai guru bangsa yang dapat 

menyatukan umat dan menjaga persatuan bangsa. Masyarakat harus segera 

sadar untuk tidak mengkotakkan diri dalam kepentingan sesaat dengan 

melupakan kepentingan panjang tentang masa depan bangsa. 

Perjuangan ulama terdahulu dalam mengembangkan syiarIslam 

perlu kita apresiasi. Dalam lingkungan pendidikan siswa perlu untuk 
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mengetahui perjuangan para ulama terdahulu, khusunya ulama NU yang 

secara nyata ikun mempertahankan kemerdekaan Indonesia.  

Berdasarkan observasi di lapangan, gambar ulama - ulama NU 

terpajang di dalam kelas. Sebagai bentuk bentuk pengenalan tokoh ulama 

ulama NU sejak dini kepada siswa. Hal ini juga dikuatkan oleh Bu Chusni 

yang menyampaikan bahwa ;  

“Sudah seharusnya kita mengenalkan perjuangan ulama NU dalam 

menyiarkan Islam, memperjuangkan dan mempertahankan 

keerdekaan Indonesia kepada siswa agar mereka bisa menghormati 

pengorbanan para pendahulunya, terlebih pada ulama NU…” 

(Wawancara Chusni, 20 Januari 2021) 

 

Sekolah merupakan wadah bagi siswa untuk mendapatkan 

informasi dari guru. Pengenalan tokoh perjuangan perjuangan bangsa 

dalam hal ini adalah ulama NU perlu diteladani. Untuk itu sdah selayaknya 

dijadikan contoh bagi generasi berikutnya. Perjuangan para ulama harus 

kita jaga dan pelihara, sebagai bentuk penghormatan kita kepada para 

pendahulu. 

 

3. Terbentuknya Semangat Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan 

Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting untuk 

mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat 

Indonesia, karena Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki 

beragam kebudayaan. Suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia sangat 
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banyak dan harus dijaga keserasisannya. Hal ini untuk menghindari 

perpecahan antara warga Negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan 

dilambangkan dengan semboyan Bersatu Kita  

Beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan 

dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: Menghormati budaya lain 

Menghormati budaya lain mencerminkan sikap persatuan karena saling 

menghormati antara buidaya satu dengan yang lain, terlebih Indonesia 

memiliki beragam budaya. Jika seseorang merasa nyaman di 

lingkungannya, maka akan mudah untuk bekerja sama dan bersatu. Saling 

membantu mencerminkan persatuan dan kesatuan karena dengan saling 

membantu kerukunan dan kebersamaan tetap terjaga. Hal yang bisa 

dilakukan seperti gotong-royong. Suatu pekerjaan akan cepat selesai dan 

lebih efektif serta efisien jika dilakukan bersama-sama.  

Sikap tidak sombong dan tidak acuh mencerminkan pesatuan dan 

kesatuan karena dengan sikap tersebut akan menyatukan kita dengan 

teman-teman, baik di rumah maupun di sekolah. Salah satu hal yang bisa 

dilakukan adalah mau membantu teman yang tidak mengerti materi 

pelajaran. Sehingga teman tersebut menjadi paham. Sikap tidak sombong 

dan peduli ini sangat baik dilakukan. 

 “Kegiatan pembiasaan yang diantaranya untuk menumbuh 

kembangkan sikap cinta tanah air. Dari nilai itu diharapkan siswa 

dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa…” (Wawancara 

Chusni, 20 Januari 2021) 
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Nilai cinta tanah air yang ditanamkan melaui kegiatan pembiasaan 

di MI Asy Syafi’iyah 02 diharapkan mampu menjadi sikap bagi siswa 

untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lembaga penddikan 

merupakan wadah bagi anak untuk belajar bagaimana bisa mengerti dan 

menjaga persatuan dan kesatuan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Dalam Bab IV ini dipaparkan data dan hasil penelitian dari Madrasah 

Ibtidaiyah yang diteliti yaitu di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor Kecamatan 

Jatibarang Kabupaten Brebes. 

A. Analisis Latar Belakang Penerapan Nilai Cinta Tanah Air 

1. Perjuangan Ulama NU  

Pertengahan bulan Oktober 1945, tentara Jepang merebut kembali 

beberapa kota di Jawa (Semarang dan Bandung) yang dikuasai Indonesia, 

kemudian menyerahkannya kepada Inggris. Pemerintah Indonesia yang 

telah lama diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menahan diri 

untuk tidak mengadakan perlawanan dan berusaha menyelesaikannya 

secara diplomatik. Pemerintah tampaknya menerima saja ketika bendera 

dikibarkan kembali di Jakarta. 

Kondisi dan kenyataan ini membuat para pemimpin Indonesia 

sangat marah, sehingga masyarakat berkumpul di Surabaya dan 

menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad. Resolusi jihad NU ini 

meminta pemerintah Republik Indonesia mendeklarasikan perang suci. 

Pasukan-pasukan non reguler seperti Hizbullah dan Sabilillah. 

Bahkan setelah tentara Inggris datang dari Surabaya dan diboncengi 

tentara Belanda pada tanggal 10 November 1945 terjadi peristiwa berdarah 
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yang sampai sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Banyak santri 

dan kaum muda NU terlibat aktif dalam perang tersebut. Bung tomo yang 

menggerakkan massa melalui radio, meskipun tidak pernah menjadi santri 

KH. Hasyim Asy’ari, tetapi diketahui ia meminta nasihat kepadanya. 

Nahdlatul Ulama memandang bahwa penguasa yang sah adalah 

pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan, 

meskipun sebelumnya Nahdlatul Ulama mengaku bahwa pemerintahan 

Belanda secara de facto adalah sah dan wajib ditaati. Kemudian Jepang 

mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda, dan akhirnya bangsa Indonesia 

memproklamirkannya kemerdekaannya dan membentuk pemerintahan 

sendiri. Maka ketika Belanda ingin kembali, maka menurut pandangan NU 

mereka adalah musuh kafir yang harus dilawan. Perang suci untuk 

melawan musuh ini merupakan kewajiban agama. 

Menghadapi masalah ini Muktamar NU ke-16 di Purwokerto tahun 

1946 mengeluarkan sebuah keputusan yang juga dikenal dengan istilah 

Resolusi Jihad. Kalau Resolusi Jihad yang dikeluarkan tahun 1945 di 

Surabaya meminta  pemerintah Republik Indonesia aktif melawan tentara 

sekutu yang diboncengi Belanda masuk di wilayah Indonesia, maka 

Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada Muktamar tersebut mewajibkan bagi 

seluruh rakyat Indonesia untuk ikut mengangkat senjata berperang 

melawan musuh. 
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Resolusi Jihad merupakan bentuk nasionalisme nyata kaum santri 

dimana para ulama dan santri mengobarkan api semangat perlawanan 

kepada penjajah dengan mengembangkan rasa cinta tanah air. 

Nasionalisme sebagaimana dipaparkan para ilmuwan Barat diartikan 

sebagai gerakan ideologis yang bertujuan memelihara otonomi, kohesi dan 

individualitas bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui beberapa 

anggotanya untuk menentukan atau membentuk satu bangsa (Smith, 1979)  

Pikiran nasionalisme hadir sebagai gejala sejarah dan respon 

terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial tertentu dalam hal ini resolusi 

jihad menggerakkan ulama dan santri merespons kondisi Indonesia yang 

terjajah sehingga melahirkan kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. 

Penjajahan dari bangsa asing direspons ulama dan santri dengan gerakan 

perlawanan bersama dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia mengusir 

penjajah dari bumi pertiwi. 

 

2. Peranan NU di Masyarakat 

Nahdlatul Ulama mendasarkan paham keagamaannya kepada al-

Qur’an, Sunah, Ijmak dan Qiyas dengan menggunakan pendekatan 

bermazhab. Secara akidah, mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari dan 

Imam Manshur al-Maturidi dan secara fikih mengikuti salah satu dari 

mazhab empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam al-
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Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal). Pada bidang tasawuf, mengikuti 

anara lain Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al- Ghazali. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagsa dan beregara, 

Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang – Jawa Timur menegaskan 

bahwa sikap kemasyarakatan NU yang ingin ditegakkan dan ditumbuh 

kembangkan adalah : 

a. Sikap tawasuth dan i’tidal; yakni sikap moderat (tengah- tengah) yang 

berintikan kepada prinsip-prinsip hidup yang menjunjung tinggi 

keharusan berlaku adil dan lurus di tengah- tengah kehidupan 

bersama. Dengan sikap dasar yang demikian NU akan selalu menjadi 

kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu 

bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan 

yang bersifat ekstrem. 

b. Sikap tasamuh; yakni sikap tolerans terhadap perbedaan pandangan 

baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat 

furu’iyah atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah 

kemasyarakatan dan kebudayaan. 

c. Sikap tawazun, yakni sikap seimbang (harmoni) dalam berkhidmah. 

Menyertakan khidmah kepada Allah swt.,khidmah kepada sesama 

manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan 

kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. 
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d. Amar ma’ruf nahi munkar, yakni selalu memiliki kepekaan untuk 

mendorong perbuatan yang baik, bermanfaat bagi kehidupan bersama, 

serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan 

dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. 

Nahdlatul Ulama juga memandang pluralitas sebagai sebuah 

keniscayaan (sunnatullah), memberikan jaminan dan toleransinya dalam 

memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal, 

seperti prinsip keadilan, kebersamaan dan kejujuran. Selanjutnya NU 

meletakkan konsep tata-kelola hubungan antar manusia dengan tiga bentuk 

ukhuwah yaitu: (1) ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim yang 

tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah/keimananan, baik di 

tingkat nasional maupun internasional; (2) ukhuwah wathaniyah, yang 

menyangkut hubungan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaran) di 

mana  mereka sebagai sesama warga negara memiliki kesamaan derajat 

dan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan 

bersama; (3) ukhuwah basyariyah, yang berkaitan dengan kesamaan 

martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan 

damai. 

Oleh karena itu NU memiliki kewajiban moral untuk membumikan 

paham keagamaan yang moderat di Nusantara ini dalam rangka 

mewujudkan Islam yang rahmatan lil ’alamiin. Di samping itu, NU 

menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (al-’adalah), kejujuran (al-shiddiq), 
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persamaan (almusawah), kemandirian dan kesahajaan (qona’ah). 

Demikian pula halnya, profesionalitas, kebangsaan, kemanusiaan, 

demokratis dan amanah, juga diharapkan menjadi dasar tatanan kaidah 

sosial yang menopang prilaku sosial yakni kesemestaan, keteraturan, 

keselarasan dan ketenteraman. 

Kegiatan do’a bersama sudah biasa dilakukan dan merupakan 

amaliyah NU. Istighotsah merupakan salah satu bentuk daripada kegiatan 

do’a bersama. Menurut Sudirman Tebba, do’a adalah permintaan atau 

permohonan, yaitu permohonan manusia kepada Allah untuk mendapatkan 

kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat (Tebba S : 2004).  

 

3. Kebudayaan Nusantara 

Tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan 

dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat 

tertentu dalam suatu bangsa, kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas 

kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi 

yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara karena suatu bangsa akan menjadi 

besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar (deep-rooted) dalam 

sendi kehidupan masyarakat.  

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara-bangsa yang 

memiliki kekayaan dan keragaman budaya nusantara yang merupakan 
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daya tarik tersendiri di mata dunia. Seharusnya hal ini dapat dijadikan 

modal untuk menaikkan citra bangsa di mata dunia sekaligus nilai-nilai 

fundamental yang berfungsi merekatkan persatuan.  

Nilai-nilai luhur seperti yang kita ketahui, sebagai sebuah negara 

bangsa (nation-state) Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan 

membudaya di masyarakat seperti gotong-royong, saling tolong menolong, 

ramah, santun, toleran, dan perduli terhadap sesama. Nilai-nilai luhur 

tersebut pada akhirnya dijadikan rujukan untuk membentuk ideologi 

negara, yaitu Pancasila yang secara umum dibangun atas nilai-nilai luhur 

yang telah mengakar dan membudaya di masyarakat jauh sebelum 

Indonesia menjadi negara kesatuan.    

Sejak pascareformasi hingga saat ini kebudayaan di Indonesia terus 

mengalami banyak tantangan yang cukup serius, khususnya generasi muda 

yang sudah mulai banyak kurang memahami kebudayaan lokal. Banyak di 

antara mereka yang tidak memiliki ketertarikan khusus akan kebudayaan 

lokal. Banyak di antara generasi muda yang sudah melupakan bahkan 

tidak mengetahui dongeng-dongeng lokal dan permainan tradisional.  

Krisis karakter Mulai melunturnya wacana kebudayaan nusantara 

di kalangan masyarakat dikarenakan masuknya pengaruh budaya asing, 

baik dari Barat maupun Asia. Perkembangan teknologi yang menghapus 

ruang dan waktu juga memberi pengaruh besar. Ada indikasi krisis 

karakter dan identitas serta integritas di kalangan generasi muda saat ini. 
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Hal ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan karena apabila nilai-nilai 

kebudayaan hilang dan tidak teraktualisasi, masyarakat kita khususnya 

generasi muda akan kehilangan fondasi etik dan landasan fundamental 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara potensial akan 

berujung pada terpecah-belahnya persatuan bangsa, dan maraknya budaya 

korupsi, narkoba, dan aksi terorisme.  

Wacana kebudayaan, khususnya terkait nilai-nilai luhur harus terus 

disuarakan untuk menangkal pengaruh eksternal-negatif yang salah 

satunya dapat dilakukan dengan cara melestarikan, memajukan, dan 

mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nusantara, serta 

menginternalisasinya di masyarakat khususnya generasi muda. Diperlukan 

upaya dari berbagai pihak untuk melakukan hal ini, pemerintah melalui 

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah 

menunjukkan upaya untuk memajukan ragam kebudayaan lokal yang 

prosesnya dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, 

dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia.  

 

4. Hoaks dan Penghancur Umat 

Era digital seperti saat ini, penyebaran informasi kian bertumbuh 

dan perkembangannya semakin tak terelakan lagi. Keberadaan alat 

telekomunikasi seperti handphone, turut memancing bermunculannya 

media sosial dalam berbagai jenis. Tidak hanya itu, portal-portal 
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pemberitaan online pun turut menjamur. Setiap hari selalu ada berita-berita 

yang tersebar dengan bebas tanpa memiliki batasan dalam mengaksesnya. 

Berita yang menjadi bahasa bagi individu ataupun kelompok dalam 

menyampaikan informasi. Sekarang penyebarannya bisa dilakukan 

kapanpun dan dimanapun hanya dengan media sosial, serta jaringan 

internet yang memadai. Namun kenyataanya, media sosial yang mulanya 

menjadi alat dalam mempermudah akses seseorang untuk berinteraksi 

sosial. Kini dibalik fungsikan sebagai alat penebar kebohongan berupa 

informasi hoax. Masyarakat yang tidak memahami bahasa kebohongan ini, 

akan lebih mudah terjerumus pada satu alat penghancur karakter bangsa 

ini. 

Bahasa yang mulanya menjadi komponen utama terbentuknya 

sebuah informasi, mengalami pergeseran fungsi dari yang semestinya. 

Bahasa kini mulai dipergunakan masyarakat sebagai alat mencaci maki, 

menghujat, saling mendiskriminasi terhadap satu informasi yang belum 

diketahui kebenarannya.  

 

B. Analisis Implementasi Cinta Tanah Air KH Hasyim Asy’ari Di MI Asy 

Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor  

1. Pembentukan Karakter dengan Lagu Ya Lal Wathon 

Melihat betapa dalam dan besarnya makna yang tersirat dan 

tersurat dari lagu Ya Lal Waton, setidaknya ada lima nilai utama 
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karakter bangsa yang terkandung di dalamnya yang mana dari lima 

nilai ini sangat patut kita tanamkan pada anak didik tingkat dasar agar 

supaya tertanam secara mendarah daging. Lima nilai utama tersebut 

yaitu: 

a. Religius 

Adalah manifestasi dari rasa iman terhadap Tuhan YME, sudah 

seharusnya perasaan tersebut tercermin dalam bentuk mencintai 

tanah air dari segala rongrongan yang mengancam. Nilai religius 

tersebut diwujudkan dalam sikap melaksanakan ajaran agama dan 

kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, 

menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah 

agama dan kepercayaan lain, antibuli dan kekerasan, persahabatan, 

ketulusan, melindungi yang kecil dan tersisih, hidup rukun dan 

damai dengan pemeluk agama lain. 

b. Nasionalis 

Sikap nasionalisme ini terwujud dalam bentuk cara berpikir, 

bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa, taat hukum, disiplin, 

menghargai keragaman, rela berkorban, menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 
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c. Mandiri 

Manifestasi dari karakter mandiri ini adalah dengan berperilaku 

tidak bergantung pada orang lain, dengan menggunakan segala 

tenaga, pikiran, waktu dan kesempatan untuk merealisasikan 

harapan, mimpi, dan cita-cita. Mempunyai etos kerja yang tinggi, 

tangguh, tahan banting, profesional, kreatif, dan menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. 

d. Gotong Royong 

Manifestasi dari karakter gotong royong ini yaitu dengan 

kerjasama bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, 

menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau 

pertolongan pada orang lain yang membutuhkan. Sikap 

menghargai orang lain, suka bermusyawarah, solidaritas yang 

tinggi, empati, anti diskriminasi merupakan penjabaran dari sikap 

gotong royong. 

e. Integritas 

Integritas berarti penuh dengan tanggung jawab, dapat dipercaya 

baik dari segi perkataan, perbuatan dan komitmen, serta setia pada 

nilai-nilai kemanusiaan dan moral. 

Bentuk nyata dari perilaku ini misalnya dengan aktif terlibat dalam 

kehidupan sosial, menjaga konsistensi antara perkataan dan 
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tindakan berdasar kebenaran, menjauhi perilaku KKN, dan masih 

banyak lagi. 

Lagu Ya Lal Wathon menjadi salah satu lagu yang sering  

dinyanyikan di lingkungan madrasah. Sehingga keberadaannya menjadi 

salah satu lagu nasional yang bercirikan agama. Setyanengsih (2019) 

memberikan  simpulan sebagai berikut : 

Bernyanyi lagu wajib nasional dapat membantu membentuk 

karakter cinta tanah air karena didalam lagu tersebut terdapat makna dan 

pesan-pesan sehingga menumbuhkan rasa cinta tanah air ….melalui 

metode menyanyi lagu wajib  nasional yang diharapkan dapat 

menumbuhkan semangat nasionalisme kepada peserta didik yang 

merupakan generasi penerus bangsa.  Jadi, pembentukan karakter, sikap, 

moral, dan spiritual dilaksanakan sejak dini sebagai bekal peserta didik 

untuk menjadi pribadi yang baik. 

 

 

KH. Wahab Hasbullah adalah pencipta lagu Ya Lal Wathon. 

Sangat tepat sekali bahwa yang dilakukan oleh KH. Wahab Hasbullah 

dengan penciptaan sebuah lagu Ya Lal Wathon untuk mengokohkan jiwa 

nasionalisme umat. Mengingat Kyai Wahab sendiri adalah tokoh Islam 

terkemuka menjadi panutan umat maka memang menjadi tanggung jawab 

beliau untuk dapat selalu membimbing umatnya pada jalan yang benar. 

Dengan hasil pemikiran beliau yang tidak terlepas dari situasi dan 

kondisi dalam mengokohkan jiwa nasionalisme ada berbagai cara yang 

dapat dilakukan. Salah satunya berupa penciptaan lagu. Mengambil celah 

dari budaya sebuah lagu yang juga mempunyai banyak peminat dari 

berbagai masyarakat dapat menjadi alat atau sarana dalam mempermudah 
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penyampaian hasil pemikiran seseorang kepada orang lain. Maka dari itu 

Kyai Wahab pun menyisispkan nilai-nilai Islam mengenai rasa cinta tanah 

air yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam lagu Ya Lal 

Wathon tersebut agar dapat tersampaikan kepada masyarakatnya dan 

diharapkan terciptanya rasa cinta tanah air kepada negara kita yaitu 

Indonesia.  

Nilai – nilai yang terkandung dalam lagu Ya La Wathon yang 

merupakan bentuk sebagai penanaman karakter adalah sebagai berikut : 

a. Cinta Negara 

b. Semangat dalam memperjuangkan Negara 

c. Tekad kuat dalam mempertahankan Negara 

Sartono (2011:41) menyimpulkan bahwa Nasionalisme dalam 

Negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip Nasionalisme yaitu; 1. 

Kesatuan. (dalam wilayah, bangsa, bahasa, ideologi, pemerintahan), 2. 

Kebebasan. (dalam beragama, berbicara dan berpendapat, berkelompok 

dan berorganisasi), 3. Kesamaan.   (dalam   hukum   dan   kewajiban),   4.   

Kepribadian   dan   Identitas (memiliki harga diri, rasa bangga, rasa 

sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari 

dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaan), 5. Prestasi. (cita-cita untuk 

mewujudkan kesejahteraan bangsanya). 

 

 

 

 



114 

 

 

 

137 

 

Lestari (2020) memberikan simpulan sebagai berikut : 

Pengenalan beragam lagu nasional dapat menanamkan nilai-nilai 

bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia karena memiliki makna 

bahwa Indonesia mempunyai beragam sejarah, budaya, dan beragam lagu-

lagu nasional yang diciptakan boleh bangsa Indonesia itu sendiri. 

Pembiasaan menyanyikan lagu nasional adalah salah satu pilihan untuk 

menerapkan pendidikan karakter cinta tanah air di sekolah. 

 

 

Menurut Rianawati menyatakan bahwa karakter cinta pada tanah 

air sangat urgen dimiliki oleh peserta didik, oleh sebab itu penanaman dan 

pembiasaan cinta tanah air harus menjadi program pendidikan di sekolah. 

Banyak indikator kegiatan cinta tanah air dalam pencapaian pembelajaran 

sebagai berikut:  

a. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan  

b. Diskusi tentang kekayaan alam, budaya bangsa, peristiwa alam, dan 

perilaku menyimpang.  

c. Menumbuhkan rasa mencintai produk dalam negeri dalam 

pembelajaran.  

d. Menggunakan media dan alat-alat pembelajaran produk negeri  

(https://books.google.co.id/books?id=yhtaDwAAQBAJ&pg=PA55&dq=m

enyanyikan+lagu+dan+cinta+tanah+air&hl=id&newbks=1&newbks_redir

=1&sa=X&ved=2ahUKEwio89bXkcjyAhWl7HMBHZVVDq8Q6AEwBX

oECAkQAg, diunduh 20 Maret 2021) 

Jiwa muda adalah jiwa yang tidak bisa dikekang dan ingin 

kebebasan. Mereka memerlukan media yang tepat untuk tetap tumbuhnya 

https://books.google.co.id/books?id=yhtaDwAAQBAJ&pg=PA55&dq=menyanyikan+lagu+dan+cinta+tanah+air&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwio89bXkcjyAhWl7HMBHZVVDq8Q6AEwBXoECAkQAg
https://books.google.co.id/books?id=yhtaDwAAQBAJ&pg=PA55&dq=menyanyikan+lagu+dan+cinta+tanah+air&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwio89bXkcjyAhWl7HMBHZVVDq8Q6AEwBXoECAkQAg
https://books.google.co.id/books?id=yhtaDwAAQBAJ&pg=PA55&dq=menyanyikan+lagu+dan+cinta+tanah+air&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwio89bXkcjyAhWl7HMBHZVVDq8Q6AEwBXoECAkQAg
https://books.google.co.id/books?id=yhtaDwAAQBAJ&pg=PA55&dq=menyanyikan+lagu+dan+cinta+tanah+air&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwio89bXkcjyAhWl7HMBHZVVDq8Q6AEwBXoECAkQAg
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rasa nasionalisme itu. Salah satu media yang tepat yaitu media lagu dan 

musik. Lagu-lagu yang bertemakan tentang cinta tanah air, baik itu tentang 

keindahan alam Indonesia, tentang semangat perjuangan para pahlawan 

dalam mempertahankan kemerdekaan, tentang kekuatan bendera merah 

putih dan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan masih banyak lagi 

(Adrianto, 2019:6). 

Penulis menarik kesimpulan bahwa Lagu Ya Lal Wathon 

merupakan salah satu lagu kebangsaan dan dengan menyanyikannya dapat 

menumbuhkan semangat cinta tanah air. Pemebentukan karakter cinta 

tanah air dengan lagu Ya Lal Wathon dapat dilakukan pada peserta didik 

di lingkungan sekolah atau madrasah. 

 

2. Mencintai Ulama NU dengan Berziarah 

Ziarah merupakan sebuah kegiatan yang telah ada sejak lama dan 

merupakan warisan dari para leluhur sebelum Islam datang ke Nusantara. 

Kedatangan Islam dengan toleran tidak melarang akan tradisi yang telah 

dilakukan masyarakat. Islam tetap membolehkan kegiatan ziarah tetapi 

dengan mengubah tujuan serta berbagai ritual yang dilakukan dalam 

berziarah.  

Ziarah sampai saat ini masih dilakukan oleh mayoritas muslimin di 

Indonesia dan belahan dunia yang lain. Ziarah sudah menjadi salah satu 

kegiatan spiritual masyarakat muslim sebagai bentuk kebebasan beribadah 
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kepada Allah SWT. Kegiatan ini bahkan menjadi kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh masyarakat pada waktuwaktu tertentu secara pribadi 

maupun bersama-sama. 

Ziarah merupakan bentuk masdar dari kata zaara yang berarti 

menengok atau melawat (al Marbawi, 1350H: 273). Luwis Ma’luf 

mengartikan kata ziarah dengan “datang dengan maksud menemuinya” 

(Ma’luf, 1996: 310). Kemudian KBBI mengartikan ziarah dengan 

kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam, dsb). 

Kubur juga biasa disebut dengan makam adalah tempat pemakaman atau 

pengkuburan jenazah (orang yang sudah meninggal). Jadi ziarah kubur 

adalah menengok atau mengunjungi tempat pemakaman jenazah.  

Menurut terminologi syariah, ziarah kubur adalah mengunjungi 

pemakaman dengan niat mendoakan para penghuni kubur serta mengambil 

pelajaran dari keadaan mereka (‘Iyadl, t.t.: 119). Dengan bahasa lain, 

ziarah adalah mendatangi kubur sewaktu-waktu untuk memohon rahmat 

Tuhan bagi orang yang dikuburkan di dalamnya dan sebagai peringatan 

supaya orang yang hidup dapat mengingat akan mati dan nasib di 

kemudian hari (Alhamidi, 1976: 10).  

Makna ziarah tidak hanya mengunjungi pemakaman semata tetapi 

terdapat sebuah niat untuk mendoakan dan mengambil pelajaran dari 

kegiatan ziarah tersebut. Ziarah kubur biasa dilakukan dengan 

mengunjungi makam-makam keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, ulama, 
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wali dan nabi yang telah berjasa bagi perkembangan agama Islam. Ziarah 

bisa dilakukan kapan saja, tanpa ada batasan dalam waktu pelaksanaannya. 

Akan tetapi, para peziarah biasanya melakukan ziarah para hari Jumat, 

menjelang hari raya Idul Fitri dan pada bulan bulan tertentu saat perayaan 

hari besar.  

Ulama dan ilmuan Islam dengan berdasarkan al-Qur’an dan hadis-

hadis memperbolehkan ziarah dan menganggapnya sebagai perbuatan 

yang memiliki keutamaan, khususnya adalah ziarah ke makam para Nabi 

dan orang-orang saleh (Subhani, 1997: 47). Kegiatan ziarah kubur hingga 

saat ini masih menjadi sebuah kegiatan yang banyak dilakukan oleh 

seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hukum dari ziarah kubur 

adalah sunnah, yaitu barang siapa yang melakukannya maka dia akan 

mendapatkan pahala sedangkan yang meninggalkannya dia tidak 

mendapatkan dosa. Dasar diperbolehkannya ziarah adalahsebagaimana 

sabda Nabi SAW: “Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, 

sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, karena itu akan mengingatkan 

kalian pada akhirat” (HR. Muslim). 

Hakikat dari ziarah kubur adalah agar peziarah (orang yang 

berziarah) senantiasa mengingat kematian dan akhirat. Dengan berziarah 

peziarah akan sadar bahwa kelak dia pun juga akan mati dan akan 

dikuburkan sebagaimana jenazah di makam yang diziarahi. Kesadaran 

akan mati tersebut merupakan sebuah hal yang baik bagi seseorang untuk 
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terus meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah dan 

mengingatkannya bahwa terdapat tempat lain selain dunia ini. Selain 

sebagai tempat penyadaran diri, ziarah dilakukan seseorang dengan niatan 

untuk mendoakan mayit (orang yang telah meninggal dunia) yang telah 

dimakamkan di kuburan tersebut. Peziarah mendoakan agar dosadosa si 

mayit mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan tempat yang 

menyenangkan di sisi-Nya. 

Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nashâihul ‘Ibâd 

menuturkan ada 4 (empat) macam motivasi orang melakukan ziarah kubur:  

a. Pertama, ziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat mati dan 

akhirat. Ziarah dengan motivasi ini bisa hanya dengan melihat 

kuburan atau komplek pemakaman saja tanpa harus tahu siapa yang 

bersemayam di dalam kuburan. Tidak harus kuburan orang muslim, 

bahkan kuburan orang kafir sekalipun bisa menjadi sarana untuk 

menjadikan seorang muslim mengingat kematian dan kehidupan 

akhirat yang pada saatnya nanti akan ia lakoni.  

b. Kedua, ziarah kubur dengan tujuan untuk mendoakan orang yang ada 

di dalam kuburan. Menurut Syekh Nawawi ziarah dengan tujuan ini 

disunahkan bagi setiap orang muslim. Tentunya kuburan yang 

dikunjungi juga kuburan yang di dalamnya bersemayam jenazah orang 

muslim, pun tidak harus kuburan keluarga sendiri. Di Indonesia ada 

beberapa daerah yang memiliki budaya di mana pada waktu-waktu 
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tertentu—biasanya menjelang puasa Ramadhan—masyarakat 

kampung berkumpul di satu komplek pemakaman untuk bersama-

sama mendo’akan ahli kubur yang ada di komplek tersebut, baik ahli 

kubur itu keluarga sendiri maupun orang lain. Kegiatan semacam ini 

lazim disebut dengan nyadran.  

c. Ketiga, ziarah kubur dengan motivasi untuk tabarruk atau 

mendapatkan keberkahan. Ziarah dengan tujuan ini disunahkan 

dengan mengunjungi kuburnya orang-orang yang dikenal baik pada 

waktu hidupnya. Ziarah dengan motivasi ini juga sangat sering 

dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia khususnya warga 

Nahdliyin. Pada waktu-waktu tertentu mereka secara berombongan 

berziarah ke makam para wali dan para kiai yang dipandang memiliki 

kedekatan dengan Allah dan berjasa dalam berdakwah menebarkan 

agama Islam di masyarakat.  

d. Keempat, ziarah kubur dengan motivasi untuk memenuhi hak ahli 

kubur yang diziarahi, seperti ziarah ke makam orang tua. Di daerah 

tertentu ada budaya di mana setiap hari Jumat Kliwon, atau di sore 

hari Kamis sebelum Jumat Kliwon masyarakat menziarahi makam 

orang tuanya. Ini dilakukan sebagai tanda bakti seorang anak bagi 

orang tuanya. Meski mendo’akan orang tua bisa dilakukan di mana 

saja dan kapan saja namun dengan menziarahi kuburnya di waktu 
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tertentu diharapkan akan menjadikan si anak akan selalu ingat dan 

tidak dengan mudah melupakan akan jasa orang tua. 

(https://islam.nu.or.id/post/read/85822/empat-motivasi-ziarah-kubur-

menurut-syekh-nawawi-banten) 

Menurut Gisca (2019) menyatakan bahwa bentuk-bentuk sikap 

cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:  

a. Mempelajari sejarah perjuangan pahlawan  

b. Menghormati upacara bendera sebagai wujud rasa cinta tanah air dan 

bangsa Indonesia  

c. Menghormati simbol-simbol negara  

d. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri  

e. Mengharumkan nama bangsa dan negara Indoensia  

f. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

Mengenang, mendoakan, dan mempelajari kembali kisah hidup 

serial kepahlawanan merupakan kewajiban warga negara sebagai salah 

satu bentuk menghidupkan nilai-nilai patriotisme dan jiwa korsa. 

Membaca kembali kisah hidup para pahlawan akan membangkitkan rasa 

cinta tanah air, rela berkorban, dan jiwa semangat menegakkan harga diri 

bangsa. (Nugroho, 2018:16) 

Bagus (2017) menyampaikan bahwa kegiatan siswa dalam 

melakukan ziarah ke makam pahlawan patut diapresiasi karena penanaman 

rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat baik diberikan sejak usia dini. 

https://islam.nu.or.id/post/read/85822/empat-motivasi-ziarah-kubur-menurut-syekh-nawawi-banten
https://islam.nu.or.id/post/read/85822/empat-motivasi-ziarah-kubur-menurut-syekh-nawawi-banten
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Pengalaman sejak kecil merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi 

anak kecil dan akan terus berbekas samapai dewasa. 

Penulis menyimpulkan bahwa ziarah ulama merupakan kegiatan 

untuk mengenang dan mendoakan tokoh ataupun para pahlawan 

perjuangan. Keteladanan para ulama selaku pahlawan perjuangan dapat 

menjadi suri tauladan bagi siswa. Sehingga dengan kegiatan ini dapat 

menumbuhkan dan menanmkan sikap cinta tanah air. 

 

3. Do’a Bersama Dalam Rangka Keselamatan Bangsa Dan Negara   

Kegiatan Istighosah Kebangsaan dan Doa Bersama bertujuan untuk 

memohon ampunan kepada yang Maha Kuasa, Memohon Keselamatan 

untuk Negeri agar Terhindar dari wabah Covid-19 dan merajut tali 

Persatuan dan kesatuan menuju NKRI yang aman, makmur dan utuh serta 

membangkitkan kembali semangat kebangsaan dan semangat patriotisme 

yang menjadi karakter bangsa dan membangkitkan kembali semangat 

menjaga keutuhan NKRI dan menumbuhkan nilai nilai perjuangan serta 

semangat Nasionalisme (Harun, 2020). 

Menurut Sunjaya (2016) menyampaikan bahwa doa dan istighosah 

bersama akan memberikan arti tersendiri bagi kami sebagai anak bangsa 

dalam rangka menumbuhkan kembali gairah kecintaan kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang saat ini memudar akibat 

berbagai permaslahan kebangsaan. 
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Istighosah sebagai salah satu wahana berkumpul bagi umat Islam 

tidak hanya untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah 

SWT namun juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sehingga jiwa 

nasionalisme masyarakat dan umat Islam pada khususnya dapat terus 

dipertebal demi menghadapi permasalahan bangsa yang masih sangat 

banyak, seperti korupsi, narkoba, terorisme, intoleransi, dan radikalisme. 

https://jatengprov.go.id/publik/rapatkan-barisan-perkuat-nkri/. 

Penulis menyimpulkan bahwa istighosah atau do’a bersama selain 

mendekatkan diri pada Allah SWT juga dapat menumbuhkan semangat 

cinta tanah air. Keselamatan bangsa menjadi tujuan dari kegiatan ini, 

sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga dengan baik. 

 

4. Peringatan Hari Santri Sebagai Wujud Cinta Tanah Air 

Menurut Mirna (2018) menyatakan bahhwa resolusi  jihad memuat 

seruan-seruan penting yang memungkinkan Indonesia tetap bertahan serta 

berdaulat sebagai sebuah negara.  Jadi Cinta tanah air itulah ruh hari santri. 

Sebagaimana yang diajar dalam agama Islam, cinta tanah air adalah bagian 

dari pada iman.  

Hari Santri Nasional tidak akan menimbulkan sekat-sekat atau 

memicu polarisasi antara santri dengan non santri, sebaliknya akan 

memperkuat semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. (Sri 

Hartini, 2016). 

 

Sutedjo (2019) menyampaikan bahwa harapannya dengan adanya 

Hari Santri Nasional, akan memperkuat semangat kebangsaan, 

https://jatengprov.go.id/publik/rapatkan-barisan-perkuat-nkri/
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mempertebal rasa cinta tanah air, memperkokoh integrasi bangsa serta 

memperkuat tali persaudaraan untuk bersatu dalam keberagaman baik 

dalam suku agama maupun budaya. 

Penulis menyimpulkan bahwa peringatan hari santri nasional 

merupakan salah satu bentuk cinta tanah air atas perjuangan para santri. 

Kegiatan ini dapat menjadi pengikat persatuan dan kesatuan bagi santri 

maupun non santri untuk tetap menjaga kedaulatan kebangsaan dari 

kondisi dan situasi apapun yang menerpa negeri ini. 

 
 

C. Analisis implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan 

Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang 

Lor Jatibarang Brebes 

1. Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air 

Upaya pembentukan karakter memiliki makna lebih tinggi dari 

pembentukan moral, karena pembentukan karakter tidak hanya berkaitan 

dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan 

tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak atau peserta 

didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian 

dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Ea, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU No. 2003 pasal 3). 

Azyumardi Azra dalam (Rohinah M. Noor, Ma 2012:30) 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses di mana suatu 

bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan 

dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Bahkan ia 

menegaskan bahwa pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Artinya, 

pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina 

dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu-individu.  

Suyanto (2010) dalam Wibowo (2012: 33) menyatakan bahwa 

karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Guru memegang peran yang sangat 

strategis terutama dalam membentuk karakter serta mengembangkan 

potensi siswa, begitu pentingnya peran guru dalam keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan karakter disekolah, maka hendaknya guru mampu 

beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada dan meningkatkan 

kompetensinya. 

Pendidikan Karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar 

agar berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik; (2) memeperkuat 
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dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan 

peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan 

karakter dilakukan melalui berbagai media yang mencakup keluarga, 

satuan pendidikan, masyarakat sipil, pemerintah dan media massa. 

Pendidikan Karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semua dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Mahan Esa berdasarkan Pancasila (Daryanto, 2013:45). 

Salah satu nilai positif yang perlu ditanamkan kepada peserta didik 

di sekolah adalah karakter cinta tanah air. Mengingat kenyataan yang ada 

saat ini banyak di kalangan generasi muda yang sudah mulai luntur rasa 

cinta tanah air. Rendahnya rasa cinta tanah air di tunjukan dengan adanya 

kenyataan di lapangan bahwa peserta didik yang datang terlambat saat 

mengikuti upacara, kurangnya penghayatan peserta didik ketika upacara 

bendera, lagu nasional maupun lagu daerah kurang disukai, sementara 

peserta didik lebih senang lagu orang dewasa yang belum pantas dimengeti 

dan dipahami untuk anak seusia mereka. Apabila kondisi ini dibiarkan 

maka dikhawatirkan peserta didik tidak mengenal bangsa Indonesia dan 

segala kekayaan budayanya yang dapat berimbas pada kurangnya sikap 

cinta tanah air pada peserta didik.  

Rendahnya nilai-nilai cinta tanah air tersebut karena pengaruh 

negatif budaya barat yang masuk di Indonesia. Nilai- nilai cinta tanah air 
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perlu ditanamkan sejak dini agar sebagai penerus bangsa dapat 

mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan 

masyarakat. Pihak sekolah terutama guru diharapkan dapat mencari cara 

untuk meningkatkan rasa cinta tanah air agar peserta didik memiliki akhlak 

mulia, sehat, cerdas, keterampilan, perprestasi dan berdaya saing memiliki 

komitmen untuk memjukan bangsa. 

Yaumi (2010) dalam Daryanto (2013: 9) bahwa karakter 

menggambarkan kualitas moral seseorang yang tercermin dari segala 

tingkah lakunya yang mengandung unsur keberanian, ketabahan, 

kejujuran, dan kesetiaan, atau perilaku dan kebiasaan yang baik. Karakter 

ini dapat berubah akibat pengaruh lingkungan, oleh karena itu perlu usaha 

membangun karakter dan menjaganya agar tidak terpengaruh oleh hal-hal 

yang menyesatkan dan menjerumuskan.  

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan 

seorang individu dengan individu lainnya. Atau karakter dapat dikatakan 

juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, 

yang membedakan antara dirinya dengan individu lain.  

Daryanto (2013: 64) menyatakan bahwa pendidikan karakter 

merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah, 

bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota 

masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau 
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memiliki sifat peduli, berpendirian, dan beratnggung jawab. Ratna 

Megawangi (dalam Dharma Kesuma 2013: 5) pendidikan karakter 

merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga mereka dapat memberikan konstribusi yang positif kepada 

lingkungannya. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter merupakan kunci yang snagat penting di dalam 

membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter juga 

perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakikatnya, 

pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan 

tumbuh menjadi insan yang baik. 

Lickona dalam (Daryanto 2013: 64) ada tujuh alasan mengapa 

pendidikan karakter itu harus disampaikan; (1) Merupakan cara terbaik 

untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian yang baik dalam 

kehidupannya; (2) Merupakan cara untuk meningkatkan prestasi 

akademik; (3) Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat 

bagi dirinya ditempat lain; (4) Mempersiapkan siswa untuk menghormati 

pihak atau orang lain dan dapat hidup alam masyarakat yang beragam; (5) 

Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral sosial, 

seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiaran 

seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah; (6) Merupakan persiapan 
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terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja; (8) Mengajarkan 

nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja peradaban.  

Mulyana (2011: 9-10) menyatakan bahwa pada umunya pendidikan 

karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan lingkungan dan 

pembiasaan, melalui berbagai tuga keilmuan dan kegiatan kondusif. 

Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakkan 

oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain menjadikan 

keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, penciptaan 

iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif juga sangat penting, dan 

turut membentuk karakter peserta didik. Penciptaan lingkungan kondusif 

dapat dilakukan melalui berbagai variasi metode sebagai berikut; (1) 

penugasan; (2) pembiasaan; (3) pelatihan; (4) pembelajaran; (5) 

pengarahan; dan (6) keteladanan.  

Tujuan Pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri 

siswa dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai 

kebebasan individu dan juga bertujuan meningkatkan mutu penyelenggara 

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarahkan pada pencapaian 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, 

dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melalui 

pendidikan karakter, diharapkan peserta didik mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 
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menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Cinta Tanah Air adalah perilaku yang menunjukan kepedulian, 

penghargaan, yang dilandasi semangat kebangsaan dan rela berkorban 

demi nusa dan bangsa. Perilaku sikap cinta tanah air berarti mencintai 

produk dalam negeri, rajin belajar bagi kemajuan bangsa dan Negara, 

mencintai lingkungan hidup, melaksanakan hidup bersih dan sehat, 

mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan. Sikap cinta tanah 

air tiap individu dapat tercemin melalui perilaku kehidupannya sehari-hari. 

Di Indonesia anak-anak diwajibkan untuk menempuh pendidikan, karena 

melalui pendidikan peserta didik dikenalkan dan diajarkan untuk mengenal 

dan mencintai Negaranya Indonesia. Cinta tanah air sama halnya cinta 

dengan lingkungan dimana kita tinggal. Meyakini bahwa Pancasila sebagai 

dasar Negara dan mengimplementasikannya dalam keseharian.  

Mustari (2017: 160) mengemukakan pendapat yang menjadi 

indikator bahwa ciri-ciri menjadi nasionalis atau cinta tanah diantaranya 

yaitu Menghargai jasa para tokoh/pahlawan nasional; bersedia 

menggunakan produk dalam negeri; menghargai keindahan alam dan 

budaya Indonesia; hafal lagu-lagu kebangsaan; memilih berwisata dalam 

negeri. 
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2. Bentuk Pengamalan Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman 

Setiap individu atau orang yang ingin maju dalam mengembangkan 

diri dan kemampuannya serta usahanya, hampir dapat dipastikan semua 

mengalami tantangan dan rintangan. Rintangan dan tantangan datangnya 

bisa beberapa kali tetapi mungkin juga datangnya bisa bertubi-tubi. Itulah 

namanya resiko yang harus dihadapi bila ingin maju dan berkembang. 

Hanya mereka yang sabar, tabah dan ulet yang tidak akan mundur 

selangkah pun dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang demikian. 

Kalau namanya sudah melangkah, sudah harus siap, mental dan fisik 

menghadapi siatuasi buruk seperti itu. 

Tantangan dan rintangan tentu tidak mungkin untuk dihindari bila 

ingin maju. Oleh karena itu harus tetap siap menghadapinya dan apa pun 

resikonya. Semakin besar tantangan dan rintangan dihadapi, maka makin 

teruji individu tersebut. Makin besar dan gemilang pula sukses 

yangdicapainya. Itulah sebabnya individu yag banyak mengalami pahit 

getirnya tantangan dan rintangan dalam hidupnya biasanya lebih dewasa 

cara berpikir, bertindak dan dalam mengendalika dirinya. Orangnya makin 

ulet dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Sebaliknya mereka yang 

selalu menghindar dari tantangan dan rintangan biasanya jadi manusia 

kerdil jiwanya. Tidak berani maju, gampang lumat. Oleh karenanya untuk 

bisa maju hendaknya bersusah-susah dahulu dan menikmati kesenangan 

kemudian. 
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Mereka yang memiliki semangat juang antara lain di dorong oleh 

rasa cinta yang bergelora dalam lubuk jiwanya yang tak kunjung padam. 

Bahkan kalau sudah rasa cinta yang berbicara dalam hal 

memperjuangkansuatu cita-cita biasanya apapun siap di korbankan. 

Termasuk dalam hal ini adalah rasa cinta terhadap tanah air. 

Perwujudan cinta tanah air dapat dilakukan melalui berbagai cara, 

tempat dan sarana yang ada. Pesan cinta tanah air dan nilai-nilai 

kebangsaan dapat disampaikan lewat gerakan dakwah Islam para tokoh, 

ulama, dan para juru dakwah. Walaupun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) sudah merdeka dari penjajahan, kita masih memiliki 

kewajiban untuk menjaga kemerdekaan, menjaga keutuhan, dan merawat 

bangsa ini yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.  

Peneguhan cinta tanah air dan bangsa termasuk bagian dari tujuan 

dakwah Islam dalam konteks luas. Rasa cinta tanah air hendaknya 

ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi 

muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 

Nilai – nilai universalitas, baik pesan tentang menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang dapat berpengaruh positif 

terhadap kedamaian kerukunan dan persatuan di Indonesia. Mengingat 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, negara yang dengan 

latar belakang penduduk beraneka ragam. Sehingga satu sisi menjadi 

potensi yang besar untuk pembangunan peradaban yang besar, namun di 
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sisi lain menyimpan potensi yang mengkhawatirkan, yakni konflik dan 

disintegrasi bangsa (Taufiq, 2017 : 35). 

Menurut Tim Redaksi Majalah Tebuireng (2017:17) yang 

menyebutkan bahwa : 

Pemikiran dan seruan Hadratussyaikh tentang nasionalisme di 

antaranya menjadi jargon, “Hubbul wathon minal iman", cinta tanah air 

adalah sebagian dari iman. Jargon itu pula yang mempengaruhi 

pemahaman umat Islam di tanah air tentang nasionalisme. Seruan Hubbul 

wathon minal iman kemudian ditegaskan secara formal dengan Resolusi 

Jihad, yang menjadi landasan umat Islam untuk mempertahankan 

kemerdekaan dengan pekikan takbir pada waktu itu. 

 

 

Dasar dari resolusi jihad adalah cinta tanah air. Menurut Lukman 

(2017) menyampaikan sebagai berikut : 

resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratusyaikh KH Hasyim Asyari 

tidak semata didasari persoalan agama, tetapi juga kecintaan terhadap 

tanah air. 

 

 

Penulis menyimpulkan bahwa “Hubbul wathon minal iman", cinta 

tanah air adalah sebagian dari iman merupakan jargon nasionalisme yang 

menjadi dasar lahirnya resolusi jihad. Dari titik inilah perjuangan 

kemerdekaan berawal dari kebangkitan para santri dalam mempertahankan 

dan menjaga kedaulatan bangsa dan negaranya. 

 

3. Meningkatkan motivasi belajar siswa 

Proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan dalam hal 

ini adalah MI lebih banyak dilaksanaan didalam ruangan. Metode ceramah 

https://republika.co.id/tag/resolusi-jihad
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merupakan cara klasikal dalam menyampaikan materi. Tingkat penyerapan 

materi jika tidak diimbangi dengan metode pembelajaran lainnya, maka 

akan terasa membosankan bagi siswa. Proses pembelajaran yang kreatif 

dan edukatif diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan 

penyerapan materi oleh siswa. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diluar ruangan akan memberi 

nilai dan kesan tersendiri bagi siswa. Antusias siswa ketika melaksanakan 

kegiatan pembelajaran di lapangan cenderung meningkat. Hal ini dapat 

dilihat dari semangat dan sikap siswa dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut. Riang dan gembira Nampak dari raut wajah siswa. 

Praktek merupakan pembelajaran secara langsung, dimana siswa 

dapat terlihat secara aktif dalam menerapkan wawasan dan pengetahuan 

yang telah diterima oleh guru. Beberapa kegiatan yang melibatkan siswa 

diharapkan mampu menjadi bekal pengalaman di masa yang akan datang. 

Praktek merupakan bentuk pembelajaran dengan pengalaman di lapangan. 

Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu aspek 

dinamis yang sangat penting. Sering terjadi peserta didik yang kurang 

berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi 

karena tidak adanya motivasi untuk relajar sehinhgga ia tidak berusaha 

untuk mengerahkan segala kemampuannya. 

Peran kemauan dan motivasi dalam belajar sangat penting di dalam 

memulai dan memelihara usaha siswa. Motivasi memandu dalam 
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mengambil keputusan, dan kemauan menopang kehendak untuk 

menyelami suatu tugas sedemikian sehingga tujuan dapat dicapai. Di 

dalam belajar, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke 

siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran 

apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya.  

Belajar, ironisnya justru sangat kolaboratif. Siswa bekerja sama 

dengan para guru dan siswa lainnya di dalam kelas. Belajar 

mengembangkan pengetahuan yang lebih spesifik seperti halnya 

kemampuan untuk mentransfer pengetahuan konseptual ke situasi baru. 

Upaya untuk menghilangkan pemisah antara pengetahuan di sekolah 

dengan permasalahan hidup sehari-hari di dunia nyata. 

Tingkah laku belajar dapat terjadi bila siswa memiliki tujuan untuk 

apa ia belajar. Sehubungan dengan itu guru sejak awal pengajaran 

seyogyanya memberikan wawasan/informasi mengenai tujuan pencapaian 

tingkah laku belajar yang lebih spesifik atas ilmu yang sedang 

dipelajarinya saat itu serta bagaimana manfaat dan aplikasinya dalam 

kehidupan sehari-hari maupun manfaat atas pengembangan ilmu tersebut 

pada masa datang. 

Setiap siswa memiliki kebutuhan terkait dengan tingkah laku 

belajarnya sehingga tujuan belajar pun akan dicapai siswa dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya tersebut. Dengan kata lain bahwa harapan siswa 

akan pemenuhan kebutuhannya yang dapat diperoleh dari pencapaian 
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tujuan tingkah laku belajarnya dapat mendorong dirinya untuk 

menunjukkan tingkah laku belajar atau melakukan usaha-usaha pencapaian 

tujuan belajar tersebut. 

Pada diri setiap manusia telah tersedia potensi energi atau sebuah 

kekuatan yang dapat menggerakkan dan mengarahkan tingkah lakunya 

pada tujuan. Di dalamnya tercakup pula potensi energi/kekuatan untuk 

berprestasi (motif berprestasi) yang kekuatannya berbeda pada setiap 

manusia. Apabila terpicu, potensi energi berprestasi ini keadaannya akan 

meningkat bahkan akan menggerakkan dan mengarahkan pada tingkah 

laku belajar. Dengan demikian hal ini dapat memberikan pandangan 

sekaligus harapan bagi para pendidik/guru bahwa: 

a. Setiap diri anak didik/siswa telah dibekali kekuatan untuk berprestasi 

(motivasi berprestasi). 

b. Kekuatan berprestasi setiap siswa berbeda-beda. 

c. Kekuatan berprestasi setiap siswa dapat ditingkatkan. 

d. Setiap siswa dapat menunjukkan tingkah laku belajar atau usaha-usaha 

untuk mencapai tujuan belajar (memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, dan pengembangan belajar). 

e. guru perlu lebih menghayati perannya sebagai pendidik sehingga 

muncul rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri dalam memproses 

anak didik. 
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f. Guru membutuhkan upaya-upaya yang dapat memicu bergeraknya 

motivasi berprestasi setiap siswa. 

Para pendidik perlu mengidentifikasi kebutuhan siswa tersebut 

terkait dengan konsekwensi atas pencapaian tujuan belajar tersebut. 

Misalnya, pencapaian tujuan belajar adalah diperolehnya pemahaman atas 

suatu ilmu. Konsekuensi atas pemerolehan ini dapat bermacam-macam, 

antara lain: menjadi orang yang berpengetahuan agar dapat berkarya 

dibidang ilmunya, mendapatkan ranking di kelas sehingga membanggakan 

dirinya atau orang tua, mendapatkan ranking di kelas sehingga dapat 

memperoleh hadiah yang dijanjikan guru atau orang tua, mendapatkan 

ranking di kelas sehingga gengsi diri meningkat. 

Konsekwensi ini mengindikasikan kebutuhan anak didik/siswa 

tersebut, mengenai jenis motivasi, maka dapat dikatakan bahwa bila siswa 

menunjukkan tingkah laku belajar karena ingin memperoleh pemahaman 

yang lebih dalam atas ilmu tertentu sehingga menjadi siswa terdidik, dan 

kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi hanya dengan belajar dan tidak ada 

cara lain selain belajar, maka tingkah laku belajarnya akan disertai dengan 

minat dan perasaan senang. 

Tergeraknya tingkah laku belajar yang didasari oleh penghayatan 

akan kebutuhan seperti dijelaskan di atas menunjukkan bahwa tingkah 

laku belajarnya digerakan oleh motivasi intrinsic. Sebaliknya, apabila 

aktivitas belajar siswa dimulai dan diteruskan berdasarkan kebutuhan dan 
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dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar 

sendiri, maka dapat dikatakan ia tergerak oleh motivasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat dan menganalisa semua data yang telah tersaji pada bab 

sebelumnya, maka dapatlah peneliti simpulkan bahwa : 

1. Latar belakang penerapan nilai cinta tanah air meliputi sejarah 

perjuangan ulama dalam memperjuangkan dan mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia khususnya adalah ulama NU, keadaan 

lingkungan masyarakat sekitar MI yang sebagian besarnya adalah 

warga Nahdhliyin, adanya hubungan keilmuan PP Tebuireng dengan 

Yayasan Asy Syafi’iyyah Jatibarang selaku wadah dari lembaga 

pendidikan MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor, untuk menangkal 

dampak radikalisme di era teknologi informasi, dan juga untuk 

mengantisipasi masuknya dampak negatif budaya asing di kalangan 

siswa. 

Perlu diperhatikan juga bahwa dari beberapa latar belakang penerapan 

nilai cinta tanah air tersebut ada beberapa point penting yang perlu 

dipahami seperti : perjuangan ulama NU, peranan NU di masyarakat, 

kebudayaan nusantara dan hoaks sebagai penghancur umat. 

2. Implementasi cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari di MI Asy 

Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor meliputi : menyanyikan lagu Ya Lal 
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Wathon sebelum dimulainya pembelajaran, kegiatan ziarah ulama NU 

bagi para siswa di MI, kegiatan do’a bersama bagi siswa MI untuk 

negeri, dan pelaksanakan Peringatan Hari Santri untuk para siswa MI. 

Kemudian point penting yang perlu diperhatikan dari Implementasi 

cinta tanah air KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang 

Lor adalah pembentukan karakter dengan lagu Ya Lal Wathon dan 

mencintai ulama NU dengan berziarah. 

3. Implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor 

Jatibarang Brebes meliputi : munculnya semangat patriotisme dalam 

mempertahankan negara, adanya sikap untuk menghormati perjuangan 

ulama, dan terbentuknya semangat untuk menjaga persatuan dan 

kesatuan. 

Hal terpenting dari Implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam 

pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari di MI Asy Syafi’iyyah 

02 Jatibarang Lor adalah pendidikan karakter cinta tanah air dan bentuk 

pengamalan cinta tanah air sebagian dari iman. 

 

 

B. Saran 

1. Bagi Pengajar (Guru) 

Dengan mengetahui pemikiran pendidikan Islam K.H. Hasyim Asy’ari 

dan nilai – nilai cinta tanah air dan penerapannya di lingkungan 
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sekolah, pengajar (guru) dapat menyampaikan materi dengan baik dan 

benar, memberikan kegiatan penanaman dan pembentukan cinta tanah 

air dan penerapannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

 

2. Bagi Pelajar (Murid) 

Setelah memahami penerapan nilai cinta tanah dalam pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari yang dilaksanakan, maka kegiatan 

tersebut dapat dijadikan pedoman siswa bagaimana menunjukkan sikap 

cinta tanah air sebagai seorang pelajar, baik di lingkungan sekolah 

maupun masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Lampiran 1. 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Implikasi Penerapan Nilai Cinta Tanah Air  dalam Pendidikan Islam 

menurut KH Hasyim Asy’ari  di MI Asy Syafi’iyyah 02 Jatibarang Lor  

Jatibarang Brebes 

 

No Pertanyaan Informan 

1. 1. Madrasah Ibtidaiyah Asy Syafi’iyyah merupakan 

lembaga di bawah naungan Yayasan Asy Syafi’iyyah 

Jatibarang, mohon penjelasannya! 

2. KH Hasyim Asy’ari mendirikan jam’iyah Nahdlatul 

Ulama sebagai tatanan kegiatan sosial dan keagamaan, 

bagaimana kegiatan keagamaan di lingkungan 

masyarakat kecamatan Jatibarang? 

3. Dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari, 

bagaimanakah sikap Madrasah terhadap kegiatan 

amaliyah ahlus sunnah wal jama”ah an nahdliyah? 

4. Apa yang melatar belakangi madrasah menerapkan 

pendidikan islam dengan kegiatan cinta tanah air 

menurut KH Hasyim Asy’ari? 

5. Implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam 

pendidikan islam menurut KH Hasyim Asy’ari, 

karakter apa yang terbentuk dalam kegiatan 

menyanyikan lagu Ya Lal Wathon? 

6. Bagaimana pandangan Bapak terhadap persatuan 

Indonesia saat ini? 

7. Bagaimana pandangan Bapak terhadap bela negara 

bagi siswa? 

 

Kepala 

Madrasah 

 



147 

 

147 

 

2. 1. Pendiri bangsa dan negara Indonesia, serta tokoh 

perjuangan tidak sedikit yang berasal dari ulama NU. 

Apakah sejarah parah tokoh NU tercatat dalam mata 

pelajaran sejarah di sekolah/madrasah? 

2. Bagaimana sikap madrasah terhadap siswa dalam 

pengenalan tokoh perjuangan para ulama dari 

jam’iyah NU? 

3. Bagaimana hubungannya peringatan hari santri 

nasional dengan cinta tanah air? 

4. Bagaimanan dengan penanaman lagu Ya Lal Wathon 

di Madrasah Ibtidaiyah? 

5. Karakter apa saja yang terbentuk dari menyanyikan 

lagu Ya Lal Wathon dan bagaimana penerapannya? 

6. Bagaimana tujuan kegiatan pembiasaan yang 

diselenggarakan madrasah? 

 

Guru Kelas 

I B /  

Waka 

Kurikulum  

3. 1. Dalam pandemi Covid-19 memaksa kegiatan belajar 

mengajar harus beradaptasi dengan perkembangan 

teknologi informasi. Bagaimana manfaat teknologi 

dan informasi terhadap siswa?   

2. Bagaimana dampak negatif perkembangan teknologi 

informasi terhadap siswa? 

3. Sebagai bentuk cinta tanah air, madrasah telah 

melaksanakan pembiasaan menyanyikan lagu Ya Lal 

Waton. Menurut Bapak Siapakah pencipta lagu 

tersebut? 

4. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Lagu Ya 

Lal Wathon?  

5. Bagaimana madrasah melaksanakan kegiatan ziarah 

ulama NU bagi siswa? 

Guru Kelas 

VI B /  

Waka 

Kesiswaan 
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4. 1. Bagaimana perasaan kamu setelah menyanyikan lagu 

Ya Lal Wathon? 

2. Bagaimana bentuk bmbingan guru dalam kegiatan 

ziarah? 

3. Untuk apa siswa madrasah melaksanakan kegiatan 

do’a bersama? 

 

Siswa  

Ke-1 

 

5. 1. Kapan kegiatan ziarah ulama NU dilaksanakan? 

2. Bagaimana bentuk persiapan sebelum kegiatan ziarah? 

3. Bagaimana peringatan hari santri nasional disaat 

pandemic covid-19? 

 

Siswa  

Ke-2 
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Lampiran 2 :  

Transkrip Wawancara  

 

Informan : Kepala Madrasah  

Hari : Senin 

Tanggal : 18 Januari 2021 

Waktu : Pk. 09.00 WIB sd selesai  

 

Peneliti : Madrasah Ibtidaiyah Asy Syafi’iyyah merupakan lembaga di 

bawah naungan Yayasan Asy Syafi’iyyah Jatibarang, mohon 

penjelasannya! 

Kepala Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah merupakan lembaga pendidikan di 

bawah naungan Yayasan Asy Syafi’iyyah Jatibarang Brebes. 

Sekarang MI Asy Syafi’iyyah 01 di Desa Jatibarang Kidul, 

MI Asy Syafi’iyyah 02 di Desa Jatibarang Lord an MI Asy 

Syafi’iyyah 03 di Desa Kertasinduyasa 

Peneliti : KH Hasyim Asy’ari mendirikan jam’iyah Nahdlatul Ulama 

sebagai tatanan kegiatan sosial dan keagamaan, bagaimana 

kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat kecamatan 

Jatibarang? 

Kepala Madrasah : Masyarakat Jatibarang adalah mayoritas NU, hal ini bisa 

dilihat kegiatan jamiyahan yang ada. Semua desa di 

Kecamatan Jatibarang memiliki jam’iyah sebagai bentuk 

kegiatan amaliyah NU  

Peneliti : Dalam pendidikan Islam menurut KH Hasyim Asy’ari, 

bagaimanakah sikap Madrasah terhadap kegiatan amaliyah 

ahlus sunnah wal jama”ah an nahdliyah? 

Kepala Madrasah : Mengingat lembaga kita yang berbasis Islam dan bernaung 

di bawah Yayasan Asy Syafi’iyyah, kita perlu melestarikan 

kegiatan-kegiatan yang mengokohkan ajaran ahlus sunnah 

wal jamaah. Salah satunya ya kegiatan ziarah ulama NU ini. 
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Siswa kita yang mayoritas berasal dari daerah sekitar sini 

cukup membantu madrasah untuk melakukan pengawasan 

terhadap siswa. Orang tua siswa juga sangat mendukung 

kegiatan ini 

Peneliti : Apa yang melatar belakangi madrasah menerapkan 

pendidikan islam dengan kegiatan cinta tanah air menurut 

KH Hasyim Asy’ari? 

Kepala Madrasah : bahwa latar belakang sekolah memberikan materi berupa 

kegiatan keagamaan seperti do’a bersama adalah mengingat 

perisiwa yang terjadi akhir – akhir ini dimana sering terjadi 

musibah, bencana dan banyak berita hoax yang sering 

beredar di masyarakat 

Peneliti : Implikasi penerapan nilai cinta tanah air dalam pendidikan 

islam menurut KH Hasyim Asy’ari, karakter apa yang 

terbentuk dalam kegiatan menyanyikan lagu Ya Lal 

Wathon? 

Kepala Madrasah : Melalui kegiatan pembiasaan seperti menyanyikan lagu Ya 

lal Wathon selain untuk menumbuhkan nilai cita tanah air 

siswa juga sebagai bentuk bela negara 

Peneliti : Bagaimana pandangan Bapak terhadap persatuan Indonesia 

saat ini?  

Kepala Madrasah : Tidak dipungkiri lagi bahwa bangsa Indonesia sekarang ini 

banyak yang terprovokasi oleh seseorang yang secara diam-

diam ingin memecah belah umat. Tidak disadari oleh 

masyarakat dengan cara mereka membeda bedakan anatara 

satu golongan dengan golongan yang lain, terlalu mudahnya 

di adu domba, perebutan kekuasaan yang menimbulkan 

persaingan tidak sehat, semua itu akan menimbulkan 

perpecahan umat 
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Peneliti : Bagaimana pandangan Bapak terhadap bela negara bagi 

siswa? 

Kepala Madrasah : Bela negara sebagai salah satu pilar cinta tanah air harus 

mulai ditanamkan kepada siswa sejak dini, dengan harapan 

generasi yang akan datang dapat mempertahankan 

kedaulatan NKRI 
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Transkrip Wawancara  

 

Informan : Guru Kelas I B / Waka Kurikulum 

Hari : Rabu 

Tanggal : 20 Januari 2021 

Waktu : Pk. 09.00 WIB sd selesai  

 

Peneliti : Pendiri bangsa dan negara Indonesia, serta tokoh perjuangan 

tidak sedikit yang berasal dari ulama NU. Apakah sejarah 

parah tokoh NU tercatat dalam mata pelajaran sejarah di 

sekolah/madrasah?  

Guru Kelas I B : Sejarah perjuangan tokoh Islam dalam hal ini adalah ulama 

NU banyak belum tercatat dalam buku mata pelajaran di 

lembaga pendidikan dalam hal ini sebagai sejarah 

perjuangan kemerdekaan Indonesia 

Peneliti : Bagaimana sikap madrasah terhadap siswa dalam 

pengenalan tokoh perjuangan para ulama dari jam’iyah NU?  

Guru Kelas I B : Sudah seharusnya kita mengenalkan perjuangan ulama NU 

dalam menyiarkan Islam, memperjuangkan dan 

mempertahankan keerdekaan Indonesia kepada siswa agar 

mereka bisa menghormati pengorbanan para pendahulunya, 

terlebih pada ulama NU 

Peneliti : Bagaimana hubungannya peringatan hari santri nasional 

dengan cinta tanah air?  

Guru Kelas I B : Peringatan hari santri nasional merupakan pengakuan bukti 

sejarah atas perjuangan para ulama dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Perjuangan umat muslim kala itu, 

sebagai bentuk cinta tanah air dalam mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia juga merupakan bentuk jihad 
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Peneliti : Bagaimanan dengan penanaman lagu Ya Lal Wathon di 

Madrasah Ibtidaiyah?  

Guru Kelas I B : Jadi kita tanamkan lagu itu, besok insyaallah anak-anak 

setelah menginjak SMP atau Tsanawiyah, Aliyah, Perguruan 

Tinggi dia akan mengembangkan sendiri. Yang penting 

benih itu sudah ada. Penanaman dulu yang kita ajarkan 

Peneliti : Karakter apa saja yang terbentuk dari menyanyikan lagu Ya 

Lal Wathon dan bagaimana penerapannya?  

Guru Kelas I B : Cinta Tanah Air, Agamis, dan Mandiri. Caranya macam- 

macam. Untuk implementasinya setiap hari, kita awali 

dengan  baris. Setelah itu masuk kelas kemudian berdo’a dan 

menyanyikan lagu sebagai pembiasaan dan dilaksanakan di 

semua kelas sebelum pembelajaran dimulai 

Peneliti : Bagaimana tujuan kegiatan pembiasaan yang 

diselenggarakan madrasah?  

Guru Kelas I B : Kegiatan pembiasaan yang diantaranya untuk menumbuh 

kembangkan sikap cinta tanah air. Dari nilai itu diharapkan 

siswa dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 
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Transkrip Wawancara  

 

Informan : Guru Kelas VI B / Waka Kesiswaan 

Hari : Jum’at 

Tanggal : 22 Januari 2021 

Waktu : Pk. 09.00 WIB sd selesai  

 

Peneliti : Dalam pandemi Covid-19 memaksa kegiatan belajar 

mengajar harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

informasi. Bagaimana manfaat teknologi dan informasi 

terhadap siswa?    

Guru Kelas VI B : Dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi, banyak 

siswa yang sudah menggunakan alat komunikasi berupa 

gawai sebagai sarana untuk media pembelajaran dalam 

kegiatan belajar mengajar, media sosial dalam 

berkomunikasi via internet,  dan untuk hiburan seperti 

permainan yang terdapat dalam aplikasi dalam gawai 

Peneliti : Bagaimana dampak negatif perkembangan teknologi 

informasi terhadap siswa?  

Guru Kelas VI B : Sebagian siswa kelas tinggi mengalami perubahan perilaku 

dan sikap Mereka sudah mulai menyukai dan meniru 

perilaku dan budaya asing, seperti dalam hal berpenampilan 

dan  menirukan lagu – lagu asing 

Peneliti : Sebagai bentuk cinta tanah air, madrasah telah 

melaksanakan pembiasaan menyanyikan lagu Ya Lal Waton. 

Menurut Bapak Siapakah pencipta lagu tersebut?  

Guru Kelas VI B : Lagu tersebut diciptakan oleh Kyai Wahab Hasbullah, beliau 

adalah ulama faham Ahlu Sunnah wal jamaah dalam bingkai 

organisasi jam’iyah Nahdlatul Ulama 
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Peneliti : Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Lagu Ya Lal 

Wathon?  

Guru Kelas VI B : Jadi nilai-nilai negara tertanam, nilai-nilai agama tertanam. 

Berarti kita sudah melakukan pancasila, melakukan undang- 

undang dasar 45. Semua warga indonesia kan wajib 

memeluk agama. Kita harus merebut anak-anak kita supaya 

menjadi warga negara yang cinta agama Islam dan cinta 

tanah air 

Peneliti : Bagaimana madrasah melaksanakan kegiatan ziarah ulama 

NU bagi siswa?  

Guru Kelas VI B : Kegiatan ziarah ulama NU diikuti oleh seluruh siswa kelas 

V dan VI karena itu merupakan agenda rutinan. Kegiatan ini 

dilakukan di akhir semester. Untuk makam-makam yang 

akan dikunjungi adalah ulama NU yang berada di wilayah 

Jatibarang
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Transkrip Wawancara  

 

Informan : Siswa Ke-1 

Hari : Kamis 

Tanggal : 21 Januari 2021 

Waktu : Pk. 08.00 WIB sd selesai  

 

Peneliti : Bagaimana perasaan kamu setelah menyanyikan lagu Ya Lal 

Wathon?  

Siswa Ke-1 : saya merasakan semangat pak. Semangat berjuang dan 

semangat dalam belajar 

Peneliti : Bagaimana bentuk bimbingan guru dalam kegiatan ziarah? 

Siswa Ke-1 : Ketika Guru mendampingi kegiatan ziarah, beliau 

sememberikan contoh yang baik kepada para siswa. 

Misalnya, memberikan tata tertib ketika berada di makam 

Peneliti : Untuk apa siswa madrasah melaksanakan kegiatan do’a 

bersama? 

Siswa Ke-1 : Dalam do’a bersama kami berdo’a untuk keselamatan 

bangsa dan negara dan agar terhindar dari bencana dan 

musibah  
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Transkrip Wawancara 

 

Informan : Siswa Ke-2 

Hari : Kamis 

Tanggal : 21 Januari 2021 

Waktu : Pk. 10.00 WIB sd selesai  

 

Peneliti : Kapan kegiatan ziarah ulama NU dilaksanakan?  

Siswa Ke-2 : Semestar kemarin kami dari Kelas V dan VI telah 

melaksanakan ziarah ke makam Ulama NU yang ada di 

dekat sini 

Peneliti : Bagaimana bentuk persiapan sebelum kegiatan ziarah?  

Siswa Ke-2 : Sebelum mengikuti kegiatan ziarah ulama NU, seluruh 

peserta ada pengarahan ya semacam pembekalan begitu. 

Apa yang perlu dipersiapkan, dilakukan nanti di sana, dan 

beberapa ha yang harus diketahui siswa 

Peneliti : Bagaimana peringatan hari santri nasional disaat pandemic 

covid-19? 

Siswa Ke-2 : Karena ada covid, peringatan Hari Santri kemarin hanya 

dzikir dan do’a bersama di kelas masing – masing 
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Lampiran 3. Gambar-gambar 

 

GAMBAR-GAMBAR 

 

1. Gedung Madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 12 Januari 2021 

 

 

2. Dewan Guru dan Staf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 17 Januari 2021 
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3. Wawancara dengan Kepala Madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 18 Januari 2021 

 

 

 

4. Wawancara dengan Waka Kurukulum / Guru Kelas I B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 20 Januari 2021 
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5. Wawancara dengan Waka Kesiswaan / Guru Kelas VI B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 22 Januari 2021 

 

 

 

6. Wawancara dengan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 23 Januari 2021 
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7. Wawancara dengan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 23 Januari 2021 

 

 

 

8. Kegiatan menyanyikan Lagu Ya Lal Wathon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 25 Januari 2021 
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9. Kegiatan menyanyikan Lagu Ya Lal Wathon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 25 Januari 2021 

 

 

 

10. Kegiatan Ziarah Kubur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 28 Januari 2021 
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11. Kegiatan Do’a bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 30 Januari 2021 

 

 

12. Sumber Sejarah Yayasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diambil pada tanggal 21 Januari 2021 
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