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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan, 

manusia sebagai makhluk Allah SWT, yang dikaruniai dengan akal pikiran dituntut untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan, sehingga membedakannya dengan makhluk-makhluk 

lain. Bahkan Ayat-ayat al-Qur‟an dan hadits Nabi SAW banyak menjelaskan tentang 

kewajiban tentang menuntut ilmu dan keistemewaan orang-orang yang menuntut ilmu. 

Pendidikan memiliki berbagai pengertian, tergantung dari cara pandang seseorang 

mengenai filsafat, tujuan program, maupun metode pendidikan itu sendiri, sebagian ahli 

pendidikan menyimpulkan, bahwa pendidikan adalah suatu pekerjaan atau kegiatan turun 

temurun yang diwariskan oleh orang tua atau nenek moyang kepada para anak dan 

cucunya.
1
 

Pendidikan juga merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas 

suatu bangsa, oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dan kemajuan pendidikan 

adalah suatu determinasi, kemajuan beberapa negara di dunia ini merupakan 

akibat perhatian mereka yang besar dalam mengelolah sektor pendidikan. Namun 

tidak jarang pendidikan itu sendiri senantiasa diwarnai oleh berbagai 

permasalahan yang tentunya tidak habis-habisnya, hal ini disamping karena 

adanya perubahan orientasi dan tuntutan kehidupan umat manusia juga karena 

kemajuan teknologi. Ketika masalah pendidikan telah dipecahkan atau 

diselesaikan, maka akan timbul lagi masalah pendidikan yang baru dengan bobot 

dan volume yang berbeda dengan masalah yang sebelumnya.  

                                                             
1 Mahmud Ahmad Assayid, Mu‟jizatul Islam Al-Tarbawiyah, terj, S.A Zemool, Mendidik 

Generasi Qur‟ani (Solo: Pustaka Mantiq), 1990, hlm, 17. 
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Indonesia semakin hari kualitasnya makin rendah. Berdasvey United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), terhadap 

kualitas pendidikan di Negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia 

menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, 

kulitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. 

Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah 

karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak. Para pendidik seringkali 

memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan 

bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah 

menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan 

kebutuhan anak bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang 

nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan 

memberikan kesempatan pada anak untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada 

dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa diarahkan. Kualitas pendidikan Indonesia 

sangat memprihatinkan. Berdasarkan analisa dari badan pendidikan dunia 

(UNESCO), kualitas para guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 

negara berkembang di Asia Pacifik. Posisi tersebut menempatkan negeri agraris 

ini dibawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu. 

Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 39 dari 

42 negara berkembang di dunia.  

Lemahnya input quality, kualitas guru kita ada diperingkat 14 dari 14 

negara berkembang. Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Hubungan guru dengan siswa atau anak didik 
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dalam proses belajar mengajar adalah merupakan faktor yang sangat menentukan 

dan ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.  

Bagaimana baiknya bahan pelajaran yang diberikan, dan sempurnanya 

metode yang Dipergunakan, namun jika hubungan guru dan murid tidak harmonis 

maka dapat menciptakan suasana yang tidak diinginkan.
2
 

Guru adalah yang mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah (kelas). 

Secara lebih khusus lagi, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-

anak mencapai kedewasaan masing-masing. Artinya, guru tidak hanya memberi 

materi di depan kelas, tetapi juga harus aktif dan berjiwa kreatif dalam 

mengarahkan perkembangan murid. 

Guru menurut paradigma baru ini bukan hanya bertindak sebagai pengajar, 

tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator proses belajar mengajar yang realisasi 

atau aktualisasi potensi-potensi manusia agar dapat mengimbangi kelemahan 

pokok yang dimilikinya. Sehingga hal ini berarti bahwa pekerjaan guru tidak 

dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang mudah dilakukan oleh sembarang 

orang, melainkan orang yang benar-benar memiliki wewenang secara akademisi, 

kompeten secara operasional dan profesional.
3
 

Sejarahnya hubungan guru murid ternyata sedikit demi sedikit mulai 

berubah, nilai-nilai ekonomi sedikit demi sedikit mulai masuk, yang terjadi 

sekarang adalah; 1. Kedudukan guru dalam islam semakin merosot, 2. Hubungan 

                                                             
2 Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan kelas sebagai Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hal. 10. 
3 Hasan Langgulung,Pendidikan Islam Menghadapi abad  21,(Jakarta: Pustaka Al-

Husna,1988), hal. 86. 
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guru murid semakin kurang bernilai kelangitan, atau penghormatan murid 

terhadap guru semakin menurun, 3.Harga karya mengajar semaki menurun.
4
 

Menurut realita yang terjadi di berbagai sekolah, bahwa ternyata sekarang ini 

banyak sekali anak didik yang notabene sedang mempelajari ilmu-ilmu 

pengetahuan, tetapi melakukan tindakan-tindakan yang mestinya tidak patut 

dilakukan oleh anak didik.sebut saja, misalnya: tawuran masal, pengkonsumsi 

obat-obat terlarang, pelacuran terselubung dan lain sebagainya. Maka tidak heran 

melihat kenyataan seperti diatas banyak siswa sekarang yang tidak mengenal lagi 

rasa sopan santun, menganggap gurunya sebagai teman teman sepermainan yang 

setiap saat bisa diajak bercanda, bermain, duduk di kursi guru bahkan memanggil 

degan sebutan nama saja tanpa embel-embel “Pak”.  

Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan murid tersebut 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi 

dalam proses belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tidak hanya 

sekedar hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam 

hal ini tugas seorang guru bukan hanya menyampaikan pesan berupa materi 

pelajaran melainkan pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang 

belajar.
5
 Selain melihat fenomena di atas, kita juga melihat fenomena yang terjadi 

di negara kita yang semakin lama semakin krisis akan moral yang dimiliki anak 

bangsa Indonesia, misalnya: maraknya berita kriminal dimedia sosial maupun 

ditelevisi, seperti:  

                                                             
4 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 1994), hal. 77. 
5 Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam (Kapita Selekta Pendidikan Islam), 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal. 206. 
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1. Kejadian di JAMBI, salah seorang siswi berinisial YL(15), warga 

kecamatan Muara tembesi, kabupaten Batanghari, diperkosa secara 

bergiliran oleh sembilan pria yang manyoritasnya adalah pelajar. Dan 

salah satu pelakunya adalah pacarnya sendiri, peristiwa tersebut terjadi 

pada sabtu malam minggu tanggal 30 November 2013 lalu.  

2. Kejadian di BANYUWANGI seorang siswi kelas VIII SMP di 

Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, digilir 5 

remaja. Ironisnya, dua dari lima pelaku masih duduk di bangku SD. 

Selain dua siswa SD, yakni PK(12) dan ID (12), pelaku lain adalah dua 

pelajar SMA, AA(15) serta seorang pelajar SMP, GN(14). Semuanya 

warga Desa Genteng Wetan, Kec. Genteng. 

3. Pembunuhan yang dilakukan siswa SMP berinisial RA(15) membunuh 

Eno Prinah karena menolak berhubungan badan, pembunuhan sadis 

bermula pada Kamis(12/05/2016) sekitar pukul 23.30 WIB. Saat itu, 

RA mendatangi mess Eno Parinah di kampung Jatimulya, RT 01/RW 

04, desa Jatimulya, Kosambi Tanggerang. 

4. Insiden yang terjadi 3 Februari 2016, guru BK di penjara gara-gara 

menghukum 2 siswanya lantaran tidak mengikuti ibadah salat Dhuha. 

5.  kasus SMP Raden Rachmad Sidoarjo, seorang guru olah raga bernama 

Samhudi  dituntut oleh muridnya sendiri karena kasus pencubitan. 

Akhirnya Samhudi dianggap melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perbuatan atas UU Nomor 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak.  
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Hal ini menjadi renungan kita bersama apakah yang menjadi penyebab 

utama terjadinya krisis moral anak bangsa yang kita cintai ini. Kalau kita amati 

pendidikan-pendidikan yang ada di negara kita ini, sebenarnya semakin lama 

semakin banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan, dalam rangka 

mencerdaskan anak bangsa dan membentuk karakter anak bangsa, agar moral 

anak bangsa lebih baik dari sebelumnya, namun rialita yang terjadi malah semakin 

menurun moral anak bangsa saat ini.  

Al-Zarnuji mengatakan dalam muqodimahnya yang berbunyi:  

 
فَ َلَما رَأَْيُت َكِثي ًْرا ِمْن َطََلِب اْلِعْلِم ِِف َزَمانَِنا َيَُِدْوَن ِإََل اْلِعْلِم َوََلَيِصُلْوَن َوِمْن َمَناِفِعِه َوََثَْراتِِه  

ِلَما أَنَ ُهْم َأْخَطُأْوا َطرِيْ َقُه َوتَ رَُكْوا َشَراِئَطُه، وَُكُ  َمْن َأْخَطأُ الَطرِيَق َضَ ،  َوِ َ  اْلَعَمُ  ِ ِه َوالَنْ ِر   َ ْرُِمْونَ 
 وََليَ َناُا اْلَمْقُصْوَ  َ َ  َأْو َ  َ 

     

Artinya:  

Kalau saya memperhatikan para pelajar (siswa), sebenarnya mereka telah 

bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka tidak 

mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman dari ilmu 

tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka 

menuntut ilmu salah, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. karena, 

barangsiapa salah jalan, tentu tersesat tidak dapat mencapai tujuan. 

 
Al-Zarnuji adalah tokoh pendidikan abad pertengahan yang mencoba 

memberikan solusi tentang bagaimana penddidikan yang baik, mendidik tidak 

hanya berorientasi pada keduniawian saja, akan tetapi berorientasi akhirat. Karya 

al-zarnuji yang terkenal yakni” kitab ta‟limul al-muta‟lim, thariq Al-taallum‟, 

Merupakan salah satu karya kelasik dibidang pendidikan yang telah banyak 

dipelajari dan dikaji oleh para penuntut ilmu, terutama di pondok pesantren. 

Materi kitab ini sarat dengan muatan-muatan pendidikan moral spiritual. 

“Tasawuf” yang jika direalisasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-
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hari, tentu tujuan ideal dari pendidikan islam dapat tercapai. Dengan adanya latar 

belakang ini maka muncullah inspirasi dari penyusun untuk membuat tesis ini 

dengan judul “ KONSEP PENDIDIKAN MENURUT SYEKH AL-ZARNUJI 

DALAM KITAB TA`LIM AL-MUTA`ALLIM” 

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian dapat diidentifikasi 

antara lain; berbagai hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

diantaranya menyangkut dengan kenakalan remaja, yang biasa terjadi di kalangan 

masyarakat seperti; tawuran antar pelajar, seks bebas, penggunaaan narkotika, dan 

tindakan kriminal, baik berupa pencurian, penjambretan, dan pembunuhan. Selain 

itu ternyata banyak pendidik yang kurang ikhlas dalam mengajar. Dari beberapa 

masalah tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan mengalami multi-

dimensional krisis. Krisis tersebut tidak hanya terjadi dalam satu wilayah saja, 

melainkan dirasakan secara global. Berbagai krisis tersebut merupakan fakta 

sosial yang bersifat urgent dan menjadi bukti bahwa merosotnya akhlak manusia. 

Jika hal ini dibiarkan, maka akan semakin parah sehingga dapat mengganggu 

kestabilan pendidikan. Karena itu, diperlukan usaha sisitematis yang dapat 

dijadikan sebagai solusi dalam mengatasinya. 

C. Batasan Masalah 

Al-Zarnuji adalah salah satu tokoh pendidikan Islam yang hidup pada 

zaman pemerintahan Abbasiyah. Pemikirannya dituangkan dalam sebuah 

karyanya yang diberi judul Ta‟lim al-Muta‟allim yang memuat tentang adab atau 

etika murid dalam mencari ilmu dan di dalamnya terdiri dari tiga belas pasal.  
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Agar permasalahan tidak melebar, maka pada penelitian ini dibatasi hanya 

pada seputar konsep pemikiran Al-Zarnuji tentang pendidikan yang terdapat 

dalam Kitab Ta‟lim al-Muta‟allim.
6
 

Adapun yang dimaksud karakter dalam penelitian ini adalah sifat-sifat 

yang baik yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan Agama Islam dan kepribadian 

guru Pendidikan Agama Islam. Seperti wara‟, sabar, berwibawa, dan sebagainya. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat 

diketahui bahwa perumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:  “Bagaimana 

Konsep Pendidikan menurut syekh al-Zarnuji Dalam Kitab Ta‟limul Muta‟alim” 

E. Tujuan Penelitian 

a. Melakukan kajian teoritis yang mendalam seputar gagasan Al-Zarnuji 

tentang pendidikan, untuk kemudian diaktualisasikan dalam konteks 

dunia pendidikan kini. 

b. Memperoleh informasi dan obyektif mengenai bagaimana konsep yang 

tepat dalam pendidikan Islam tentang pola hubungan guru dan murid 

yang dipaparkan oleh Burhanuddin al-Zarnuji dalam kitabnya Ta‟lim 

al-Muta‟allim. 

c. Mengetahui lebih jauh tentang ketokohan Burhanuddin Al-Zarnuji pada 

ranah pendidikan. 

 

 

                                                             
6 Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2008), Cet. IV, h. 628. 
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F. Manfaat Penelitian 

a. Untuk memberikan kontribusi bagi penyelesaian krisis moral melalui 

pintu pendidikan. Aspek moral atau etika pendidikan harus 

diperhitungkan secara serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja.  

b.  Sebagai alternatif untuk mencari solusi terhadap problem-problem yang 

tengah muncul akhir-akhir ini.  

c. Dapat memberikan kontribusi ilmiah, khususnya dalam rangka untuk 

memperkaya khazanah dalam bidang pemikiran pendidikan islam. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Konsep Pendidikan Islam  

Konsep ialah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan secara 

abstrak dari suatu objek untuk tujuan mengklasifikasikan ataupun 

mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda serta gagasan ataupun 

peristiwa. Konsep juga dapat menyatukan sejumlah benda seperti gagasan, 

peristiwa maupun fenomena menjadi satu kesatuan. Sehingga dengan sebuah 

konsep bisa menyebutkan beberapa benda, gagasan, serta peristiwa ataupun 

fenomena dengan lebih simpel.  

Konsep adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek dimana 

konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek 

tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Tan  mengatakan bahwa konsep atau 

pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan 

kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal 

yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi 

secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu.
7
  Sedangkan menurut Umar 

konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep 

diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu 

yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
8
 

 

                                                             
7 Koentjarajingrat.. Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat. 

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1997.hlm 32, 
8
 Husein Umar,.. Metode Riset Ilmu Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004, 

hlm 51 
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1. Pengertian pendidikan Islam 

Secara sederhana pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang 

didasarkan pada nilai-nilaiajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-

Qur‟an dan Al-Hadist serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktek 

sejarah umat Islam.
9
 Pendidikan berarti juga proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan.
10

 Dalam konteks lain, pendidikan juga dapat 

berarti usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah 

dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa 

yang akan datang.
11

 Definisi pendidikan secara umum di atas, belum dibubuhi 

atribut  Islam. Jadi, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang memusatkan 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan sesuai dengan cita-cita Islam, dan 

nilai-nilai Islam menjadi ruh yang mewarnai corak pendidikan tersebut. 

 Sebagaimana telah diungkapkan oleh M. Arifin, bahwa  pendidikan islam 

adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk 

memimpin kehidupannya sesuai dengan citacita Islam, karena nilai-nilai Islam 

telah menjiwai dan mewarnai corak Kepribadiannya.
12

 

                                                             
9 buddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 161. 
10 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), edisi ke-3, hal. 263. 
11 Raja Mudya Harjo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2001), hal. 11. 
12 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 10. 
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 Sesuai dengan rumusan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS disebutkan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara”.
13

 Dengan demikian, pendidikan lebih dari pada hanya sekadar   

pengajaran, karena pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu transfer ilmu yang 

sekaligus transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek 

yang dicakupnya sebagaimana diamanatkan dalam UU SISDIKNAS No. 20 

Tahun 2003 di atas. Perbedaan pendidikan dan pengajaran terletak pada 

penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian murid 

disamping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini, suatu bangsa 

atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan 

keahlian kepada generasi mudanya, sehingga mereka betul-betul siap 

menyongsong kehidupan. 

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik 

terhadap perkembangan jasmani dan ruhani si terdidik menuju kepribadian yang 

lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia yang 

ideal. Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem 

pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya 

                                                             
13 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 23. 
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sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk 

hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.
14

 

Ilmu pendidikan merupakan seperangkat informasi atau teori yang 

mengemukakan suatu konsep mengenai pendidikan yang terorganisisr dalam 

sebuah struktur dan terdiri dari prinsip-prinsip, sehingga membentuk suatu desain 

pendidikan dan dapat diterapkan dalam bentuk fenomena praktis.  

Fatah Yasin mengutip pendapat Carter V Good  menjelaskan bahwa ilmu 

pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-

aspek kuantitatif dan obyektif dari proses belajar, dan juga menggunakan 

instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan 

untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali  dalam bentuk instrumen. 

Imam Barnadib mengatakan wilayah cakupan ilmu pendidikan adalah 

mempelajari suasana dan proses. mendefinisikan ilmu pendidikan adalah suatu 

pemikiran ilmiah tentang realitas yang biasa disebut pendidikan. 

Sedangkan Heri Gunawan yang mengutip pendapat Ahmad Tafsir 

mendefinisikan pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna Islam.
15

 

Dilihat dari sudut etimologis, istilah pendidikan Islam terdiri dari dua kata yaitu 

“pendidikan” dan “Islam”. Heri Gunawan mengutip Muhaimin menyatakan 

bahwa dalam konteks keislaman, definisi pendidikan sering disebut dengan 

berbagai istilah, yakni âl-târbiyâh, âl-tâ‟lim, âl-tâ‟dib, dan  âl-riyâdhâh. Setiap 

istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan 

                                                             
14 Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam (Kapita Selekta Pendidikan Islam), 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2013), hal. 101. 
  

15
 Heri Gunawan, 2014, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, 

Bandung: Remaja Rosdakarya.hlm,1 



14 
 

 
 

konteks kalimat dalam penggunaannya. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, 

semua istilah itu memiliki makna yang sama, yakni pendidikan.
16

 

 الرت ية .1
Istilah التربية sangat populer dalam khazanah pendidikan Islam, khususnya di 

Indonesia, karena nama ini digunakan menjadi salah satu nama fakultas atau 

jurusan pada perguruan tinggi agama Islam sebagai salah satu fakultas yang 

membawahi jurusan-jurusan kependidikan atau keguruan.
17

  
Ibnu Mandzur dalam lisan al-Arab mengatakan bahwa التربية ini memiliki 

tiga akar kata dasar, yang semuanya memiliki arti yang hampir sama
18

, yaitu: 

a. Râbbââ-yârbûû-târbiyâtân,yang bermakna tambah dan berkembang. 

Pengertian ini didasarkan pada konteks firman Allah dalam QS. al-Rum 

ayat 39. 

b. Râbbii-yûrâbbi-târbiyâtân yang bermakna tumbuh dan menjadi besar. 

c. Râbbâ-yûrâbbi-târbiyâtân yang bermakna memperbaiki, menguasai 

urusan, memelihara, merawat, menunaikan, memperindah, memberi 

makan, mengasuh, memiliki, mengatur dan menjaga kelestarian dan 

eksistensinya.
19

 

 

 

                                                             
16 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 1993.hlm,97  
17 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2014.hlm 2 
18 Ibnu Mandzur tt: dalam lisan al-Arab hlm. 94-97 
19

 Mahmud Yunus Qomus Arab Indonesia ,Ciputat : Muhammad Yunus Wa Dzurriyah 

2007 hlm.139 
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Akan tetapi, bila term âl-târbiyâh dikaitkan dengan bentuk madhi-nya 

râbbâyânâni, seperti yang tertera dalam QS. al-Isra ayat 24 (kâmâ râbbâyâni 

shâghiirân),  dan dalam bentuk mûdlâri-nya nûrâbbi seperti yang tertera dalam 

QS. as-Syu‟ara ayat 18 (âlâm nûrâbbikâ fiinâ wâliidân), maka kalimat tersebut 

memiliki beberapa makna, seperti mengasuh, menanggung, memberi makan, 

mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, memproduksi, dan 

menjinakkan.
20

  

   ميالتع  .2
Para ahli mengatakan bahwa tâ‟lim diartikan sebagai bagian kecil dari âl-

târbiyâh âl-âqliyâh, yang bertujuan memperoleh ilmu pengetahuan dan keahlian 

berfikir, yang sifatnya mengacu pada domain kognitif saja.
21

 

Pendapat Al-Attas mengatakan bahwa ruang lingkup âl-tâ‟lim  lebih luas 

dan lebih universal bila dibandingkan dengan âl-târbiyâh. Hal ini menurutnya 

karena âl-târbiyâh  tidak mencakup segi pengetahuan, dan hanya mengacu pada 

segi eksistensi.  Lebih jauh lagi ia berpendapat bahwa makna âl-târbiyâh lebih 

spesifik, karena hanya ditujukan pada obyek-obyek pemilikan yang berkaitan 

dengan jenis relasional, mengingat pemikiran yang sebenarnya yang milik Allah. 

Akibatnya, sasarannya tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga mencakup 

spesies-spesies lainya.
22

  

                                                             
20 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2014.hlm,3 
21 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2014.hlm,4 
22

 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2014.hlm,5 
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Al-ta'lim merupakan bagian kecil dari al-tarbiyah al-aqliyah yang 

bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir, yang sifatnya mengacu 

pada domain kognitif. Hal ini dapat dipahami dari pemakaian kata „allama dalam 

surat Al-Baqarah, ayat 31.  

                             

              
Artinya:  

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepadapa para malaikat lalu 

berfirman: "sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar!"(Q.S al-Baqarah: 31) 
 

Kata „allama dikaitkan dengan kata „aradha yang berimplikasikan bahwa 

proses pengajaran Adam tersebut pada akhirnya diakhiri dengan tahap evaluasi. 

Konotasi konteks kalimat itu mengacu pada evaluasi domain kognitif, yaitu 

penyebutan nama-nama benda yang diajarkan, belum pada tingkat domain yang 

lain. Hal ini memberi isyarat bahwa al-ta'lim sebagai masdar dari „allama hanya 

bersifat khusus dibanding dengan al-tarbiyah. 

بيالتأ  .3  
Menurut Muhaimin menyatakan bahwa secara definitif, istilah âl-tâ‟dib 

bermakna pengenalan atau pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan 

kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat, dari segala segala sesuatu 

didalam tatanan wujud dan keberadaanya.
23

 

                                                             
23

 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,  Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 1993,hlm133. 
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Apabila pendidikan dalam Islam merupakan ekuivalensi dari term âl-tâ‟dib 

yang menurut Al-Attas sebagaimana dikatakan sebelumnya, maka term 

tersebutlah yang paling cocok digunakan sebagai istilah dalam pendidikan Islam. 

Hal ini karena konsep tâ‟dib-lah yang diajarkan Nabi Muhammad Saw kepada 

umatnya pada waktu terdahulu. Al-Attas mengatakan bahwa orang terpelajar 

adalah orang baik. “baik” yang dimaksud disini adalah adab dalam artian yang 

menyeluruh, yang meliputi kehidupan material dan spiritual seseorang, yang 

berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itu, orang 

yang benar-benar terpelajar menurut perspektif Islam di definisikan dengan orang 

yang ber-adab.
24

  

ضةاالري .4  
Istilah pendidikan dalam konteks Islam yang keempat digunakan istilah âl-

riyâdlâh. Tetapi penggunaan istilah ini khusus digunakan Al-Ghazali, yang 

terkenal dengan riyâdlâtû âl-sibyân, artinya pelatihan terhadap individu pada fase 

anak-anak. Pengertian âl-riyâdlâh dalam konteks pendidikan Islam adalah 

mendidik jiwa anak dengan akhlak mulia. Pengertian âl-riyâdlâh dalam konteks 

pendidikan Islam tidak dapat disamakan dengan pengertian âl-riyâdlâh dalam 

pandangan sufi dan ahli olah raga. Para ahli sufi mendefinisikan âl-riyâdlâh  

dengan menyendiri pada hari-hari tertentu untuk beribadah dan bertafakur 

mengenai hak-hak dan kewajiban orang-orang mukmin.
25

 

                                                             
24 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2014.hlm,6 
25

 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2014.hlm,9 
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Ilmu pendidikan Islam adalah teori, konsep dan atau pengetahuan tentang 

pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad Saw. Ilmu pendidikan menurut Islam adalah suatu konsep, ide, 

nilai dan norma-norma kependidikan yang diambil, dipahami dan dianalisis lalu 

dimunculkan dari sumber pokok ajaran Islam. 

Ilmu pendidikan dalam Islam adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang 

proses pembudidayaan dan pewarisan pengalaman atau nilai-nilai ajaran Islam 

yang berlangsung sepanjang sejarah Islam, sejak zaman Nabi sampai sekarang.  

Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan yang universal dan rahmatan 

lil alamin, artinya: Ilmu pengetahuan yang kemanfaatannya secara umum 

mencakup kepentingan seluruh makhluk, baik manusia maupun jin. Bukan ilmu 

pengetahuan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan 

secara khusus akhirnya kembali untuk kepentingan hamba-hamba Allah yang 

beriman dan bertakwa kapada-Nya. Atau untuk mengajak manusia ke jalan Allah 

Swt.
26

  

                       

                        

                
Artinya:  

“Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; 

sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: 

"siksa-Ku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-

Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk 

                                                             
26 Ghazali, M. Luthfi, Ilmu Laduni: Pencarian Jati Diri, Semarang 2011: hlm 101. 
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orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang 

beriman kepada ayat-ayat kami". (Q.S al-A‟raaf: 156) 

 

Ilmu pengetahuan yang menjadikan hati seorang hamba mudah memaafkan 

kesalahan orang lain, dan ilmu pengetahuan yang mampu membangun semangat 

persaudaraan sehingga menciptakan komunitas manusia yang mampu mengabdi 

kepada Tuhannya. 

                     

                       

                
Artinya:  

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 

maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S ali-„imran: 159) 
 

Oleh karena yang mendasari ilmu itu adalah rahmat Allah, maka dimana-

mana ilmu itu akan menciptakan kedamaian dan persaudaraan, bukan ilmu yang 

menciptakan perselisihan dan perpecahan. Ilmu yang mengantarkan pemiliknya 

dicintai Allah Swt dan dicintai seluruh makhluk-Nya, bukan ilmu yang 

menjadikan pemiliknya dibenci Allah Swt. 

Menurut Fatah Yasin menyatakan bahwa pendidikan secara alami 

merupakan kebutuhan hidup manusia, upaya melestarikan kehidupan manusia dan 

telah berlangsung sepanjang peradaban itu ada.dan hal ini sesuai dengan kodrat 

manusia yang memiliki peran rangkap dalam hidupnya yaitu sebagai makhluk 
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individu yang perlu berkembang dan sebagai anggota masyarakat dimana mereka 

hidup untuk itu, pendidikan mempunyai tugas ganda, yakni di samping 

mengembangkan kepribadian manusia secara individual, juga mempersiapkan 

manusia sebagai anggota penuh dari kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, 

negara dan lingkungan dunianya.  

Pendidikan dalam bahasa Yunani, dikenal dengan nama paedagogos yang 

berarti penuntun anak. Dalam bahasa romawi dikenal dengan educare, artinya 

membawa keluar sesuatu yang ada didalam. Bahasa belanda menyebut istilah 

pendidikan dengan nama opvoeden, yang berarti membesarkan atau 

mendewasakan, atau voden artinya memberi makan. Dalam bahasa inggris 

disebutkan dengan istilah educate/education, yang berarti “to give moral and 

intellectual training” artinya menanamkan moral dan melatih intelektual.  

Dari sisi filosofis, Muhammad Natsir memberikan pengertian pendidikan 

sebagai suatu bimbingan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan 

kelengkapan arti kemanusiaan dan dalam arti yang sebenarnnya.
27

 Praktiknya 

dalam tulisannya tentang Identifikasi Masalah Pendidikan Islam di Indonesia, 

menyebutkan bahwa secara umum pendidikan adalah proses penyiapan yang 

berupa mengantarkan anak didik untuk mampu, pertama; mengantisipasi 

permasalahan hari ini, kedua; mengantisipasi permasalahan hari esok, dan ketiga; 

mengembangkan budaya hari esok.
28

 Dengan kata lain, terdapat tiga dimensi yang 

meliputi pengertian pendidikan Islam. 

                                                             
27 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hal. 4. 
28 Mudlih Lisa (Ed), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: 

PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 100 
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Ciri khas dalam pendidikan Islam adalah perubahan sikap dan tingkah laku 

sesuai dengan petunjuk ajaran Islam atau yang disebut dengan pembentukan 

kepribadian muslim. Untuk itu, diperlukan adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan 

lingkungan hidup yang menjunjung keberhasilannya.
29

  Namun, ditinjau dari asal 

kata yang digunakan di dalam pendidikan  secara umum adalah tarbiyah. Akan 

tetapi ada makna lain yang hampir sering digunakan seperti ta‟lim, ta‟dib, tahzib, 

tadris, tazkirah, dan tazkiyah. Asal kata ta‟lim adalah penyampaian sejumlah 

pelajaran kepada murid, sedangkan tahzib adalah sesuatu yang menunjukkan pada 

latihan jiwa dengan cara mengusahakan kebaikan watak dan akhlak.
30

 Tahzib 

adalah memperbaiki akhlak, tetapi adanya unsur kesegaran untuk bertindak atau 

berakhlak, sedangkan tadris adalah sesuatu yang menekankan pada pembacaan 

kitab buku-buku, tazkiyah adalah pembersihan jiwa sebersih-bersihnya, 

sedangkan tazkirah adalah mengingat-ingat pelajaran untuk dihapal, dan tarbiyah 

adalah mendidik atau menumbuh kembangkan manusia, termasuk dalam hal ini 

hewan dan tumbuh-tumbuhan.
31

 

Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik 

terhadap perkembangan jasmani dan ruhani si terdidik menuju kepribadian yang 

lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia yang 

ideal. Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem 

pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya 

                                                             
29 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 28. 
30 Muhammad Safiq Garbal, Al-Mausu‟ah al-Arabiyah al-Maysaroh, (Kairo: Dar 

AlQalam,1995),hal.65. 
31 Jamal Al-Din Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, Lisan al-Arab Li Ibnu 

Manzur,(Mesir: Dar al-Misriyah), hal. 20. 
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sesuai dengan cita-cita islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk 

hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.
32

  

Pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah pendidikan secara umum, 

dimana pendidikan tersebut dipelajari dan diterapkan dimana saja, baik pada 

pendidikan formal, non formal (pesantren) maupun dikalangan akademisi. 

Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip-prinsip yang harus dikembangkan 

dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip keseimbangan, manusia yang dibentuk 

oleh pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang berkeseimbangan, dari segi 

ruhani dan jasmani, karena unsur jasmani ini berasal dari tanah, hal ini dipertegas 

dalam Q.S al-Mu‟minun :12 

               
Artinya:  

  “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah.” 

 

Sedangkan unsur rohani berasal dari roh yang diciptakan Allah (Q.S as-

Sajdah: 9) 

                             

      

Artinya:  

 “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” 

 

                                                             
32

 Abuddin Nata,2013, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada.hlm101 
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  Dari ayat tersebut bisa disimpulakan bahwa manusia mampu 

menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat,  akal dan qalbu, karena Allah 

telah menganugerahkan kepada manusia akal sebagai sarana untuk  berfikir dan 

qalbu untuk merasa. Jika dilihat dari segi individu dan masyarakat, manusia 

menurut konsep Islam adalah makhluk individual sekaligus makhluk sosial, 

karena manusia tidak mampu hidup sendiri, melainkan ia membutuhkan orang 

lain, untuk merealisasikan prinsip pengembangan potensi, prinsip pengembangan 

ilmu, dan prinsip pengembangan manuisa seutuhnya atau biasa disebut dengan 

insan kamil. 

Istilah-istilah di atas harus dipahami secara bersama-sama. Istilah-istilah 

tersebut mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan 

masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling 

berkaitan satu sama lain. Sekalipun istilah-istilah tersebut di atas terkadang 

digunakan dalam pendidikan Islam, tetapi istilah umum yang populer yang 

digunakan untuk menyebutkan pendidikan Islam adalah alTarbiyah al-Islamiyah. 

Dari beberapa paparan di atas, jika diamati secara cermat, maka dapat 

diambil suatu pemahaman tentang pendidikan Islam yang memandang bahwa 

pada dasarnya manusia memiliki potensi (fitrah) untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik yang  dikaruniai Tuhan. Dengan 

berbagai potensi semacam itu, manusia dapat menyempurnakan kemanusiaannya 

sehingga menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. 
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2. Dasar-dasar Pendidikan Islam 

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian 

muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan 

landasan kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan 

pendidikan yang telah diprogramkan. Dalam konteks ini,dasar yang menjadi 

acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan nilai kebenaran dan kekuatan yang 

dapat menghantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan.
33

 

Keberadaan pendidikan selalu berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Al-

Sunah, karena asas dasar dan teori-teori pendidikan Islam selalu merujuk kepada 

Al-Qur‟an dan Al-Sunah.
34

 Ajaran yang terkandung  dalam Al-Qur‟an terdiri dari 

dua prinsip besar, yaitu pertama; ajaran yang berhubungan dengan persoalan 

keimanan yang disebut dengan akidah. Dan kedua; ajaran yang berhubungan 

dengan amal perbuatan yang disebut syari‟ah. Ajaran-ajaran yang berkenaan 

dengan keimanan tidak banyak dibicarakan dalam Al-Qur‟an, tidak sebanyak 

ajaran yang berkenaan  dengan perbuatan. Hal ini dikarenakan amal itulah yang 

paling banyak dilaksanakan, sebab semua amal perbuatan manusia dalam 

hubungan vertikal dengan Allah, hubungan horizontal dengan manusia lainnya 

termasuk dalam ruang lingkup amal shaleh (syari‟ah). 

Istilah-istilah yang biasa digunakan selain pembicaraan syari‟ah ini adalah: 

pertama; ibadah yaitu untuk perbuatan yang berhubungan langsung dengan Allah. 

Kedua; mu‟amalah yaitu untuk perbuatan yang berhubungan selain Allah, seperti 

                                                             
33 Al-Rasyidin, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis, 

(Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), hal. 34. 
34 Abdurrahman Shaleh Abdullah, Educational Their: a Qur‟anic Outlook, ter. M. Arifin, 

Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur‟an, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 20. 
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hubungan dengan manusia lain atau masyarakat. Pendidikan termasuk ke dalam 

usaha atau tindakan membentuk manusia, maka pendidikan termasuk ke dalam 

ruang lingkup mu‟amalah. Pendidikan sangat penting karena ia ikut menentukan 

corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat.  

Zakiah Daradjat menyetujui bahwa inti pendidikan Islam adalah pembentukan 

kepribadian muslim.  

Bahkan istilah tersebut dapat diterima pada masa nabi Muhammad Saw 

yang telah berusaha mengubah kepribadian kafir menjadi kepribadian muslim, 

dan membentuk masyarakat Islam. Lebih jauh dari itu, nabi Muhammad Saw 

memiliki adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup yang 

menunjang keberhasilannya. Pendidikan merupakan alat yang sangat efektif 

dalam memajukan dan mengembangkan intelektual manusia, membantu untuk 

memantapkan penghayatan dan pengalaman etika yang sangat tinggi dalam agama 

dan akhlak. Bahkan, syari‟ah sendiri tidak akan dihayati dan diamalkan manusia 

jika hanya diajarkan saja. Akan tetapi, harus dididik melalui proses pendidikan. 

Ayat-ayat al-Qur‟an banyak memberikan prinsip-prinsip yang berkenaan 

dengan pendidikan Islam, antara lain terdapat dalam surat Luqman ayat 12-19 

yang bunyinya: 
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Artinya: 

“Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji". Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".Dan kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya 

Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, 

dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada 

dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika 

keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang 

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti 

keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah 

jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah 
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kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan. 

(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 

perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di 

dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). 

Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, 

Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu 

memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 

kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan 

sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. 

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”. 

 

Ayat-ayat di atas, menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari 

iman, akhlaq, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan. Ayat tersebut juga 

menceritakan tujuan hidup dan tentang nilai suatu kegiatan dan amal shaleh. 

Artinya, kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup. Oleh karena itu, 

pendidikan harus menggunakan al-Qur‟an sebagai sumber utama dalam 

merumuskan berbagai macam teori tentang pendidikan Islam.
35

 

Hal yang terjadi sebagaimana dikatakan Ahmad Ibrahim Mihna, bahwa 

ayat-ayat al-Qur‟an telah menunjukan perintah kepada manusia untuk melakukan 

pengajaran yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat 44,
36

 yang berbunyi: 

                           

    

Artinya: 

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan 

kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa 

yang Telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. 

 

                                                             
35 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, hal. 20.   

36 Ahmad Ibrahim Mihna, al-Tarbiyah fi al-Islam, Kairo: Dar as-Sya‟b, 1982), hal. 7.   
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Ayat di atas mengindikasikan adanya upaya manusia untuk memahami 

ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT, agar mendapatkan sejumlah informasi 

yang disampaikan Allah di dalamnya. Hal ini ditandai dengan pernyataan ayat 

yang berbunyi  ِلحُت َب ِلهَب  artinya: “untuk menjelaskan kepada manusia” sebagai 

indikasi adanya ta‟lim (pengajaran) di sana. Kemudian, surat al-Baqarah ayat 151 

juga memperlihatkan adanyanada yang sama, yang bunyinya:   

                                 

                   

Artinya : 

“Sebagaimana (Kami Telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu) 

kami Telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan 

ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan 

kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa 

yang belum kamu ketahui”. 
 

Kata (pengajaran) yang disebutkan dua kali dalam satu ayat di atas 

menunjukkan juga adanya pendidikan, yaitu mengajarkan seluruh isi alQur‟an, 

yang syarat dengan muatan aqidah, hukum, muamalah, dan lainlain.
37

 Kemudian 

pada sisi lain, sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur‟an. Sunnah 

juga berisi akidah dan syari‟ah. Sunnah juga berisi petunjuk (pedoman) untuk 

kemaslahatan manusia seutuhnya atau muslim bertaqwa. Untuk itu, Rasulullah 

juga menjadi guru dan pendidik utama. Beliau sendiri mendidik, pertama; dengan 

menggunakan rumah Arqam bin Abi Arqam, kedua; dengan memanfaatkan 

tawanan perang untuk mengajarkan baca tulis, ketiga;dengan mengirim para 

                                                             
37 Ahmad Ibrahim Mihna, al-Tarbiyah fi al-Islam, Kairo: Dar as-Sya‟b, 1982), hal.7. 
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sahabat ke daerah-daerah yang baru masuk Islam. Semua itu adalah pendidikan 

dalam rangka pembentukan manusia muslim dan masyarakat Islam.  

Sementara itu, ijtihad dalam pendidikan Islam harus tetap bersumber dari 

al-Qur‟an dan al-sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dari paraahli pendidikan 

Islam. Ijtihadtersebut haruslah pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu.
38

 

Kerangka dasar pengembangan pendidikan Islam adalah filsafat dan teori 

pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, artinya pendidikan Islam tidak 

terlepas dari filsafat ketuhanan (ilâhiyâh) “teosentris” sebagai sumber nilai 

(value), motivasi dan pemikirannya. Relevan dengan kepentingan manusia dan 

umat, artinya pendidikan Islam tidak terlepas dari filsafat manusia 

“antroposentir” yang dapat membangun kehidupannya, mengembangkan potensi 

manusia seutuhnya “insan kamil” yaitu manusia yang bertaqwa, berpengetahuan, 

berketerampilan, merdeka, berbudaya, kristis, toleran, taat hukum dan hak asasi. 

Relevan dengan lingkungan dan alam semesta, artinya pengembangan pendidikan 

Islam tidak terlepas dari persoalan lingkungan manusia dan alam semesta yang 

merupakan sumber kehidupan dan lingkungan yang selalu berubah mengikuti 

irama perubahan tujuan pendidikan Islam pada intinya adalah berupaya 

membangun dan mengembangkan manusia dan masyarakat secara utuh dan 

menyeluruh (insan kamil) dalam semua aspek kehidupan yang berbudaya dan 

berperadaban yang tecermin dalam kehidupan manusia bertaqwa dan beriman, 

berdemokrasi dan merdeka, berpengetahuan, berketerampilan, beretos kerja dan 

                                                             
38 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat, (Bandung: 

Mizan,1999),hal. 163. 
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professional, beramal shaleh, berkepribadian, bermoral anggun dan berakhlakul 

karimah, berkemampuan inovasi dan mengakses perubahan serta berkemampuan 

kopetitif dan komporatif dalam era global dan berpikir lokal dalam rangka 

memperoleh kesejahteraan, kebahagian dan keselamatan duniawiyah dan 

ukhrawiyah.  

Dari kerangka ini, dapat dikatakan bahwa tujuan yang dirumuskan meliputi 

aspek ilahiyah (teosentris), jasmaniah, intelektual, kebebasan, mental, akhlak, 

professional, karya (amaliyah) dalam rangka mewujudkan manusia yang 

berbudaya dan berperadaban, cerdas, cakap, terampil, berkualitas, dinamis, 

kreatif, mandiri dan bertanggungjawab sebagai “insan kamil” dalam 

kehidupannya. Dasar pendidikan Islam tertumpu dalam al-Qur`an dan sunnah 

Nabi. Di atas dua pilar inilah dibangun konsep dasar pendidikan Islam. Titik 

tolaknya dimulai dari konsep manusia menurutIslam. Menurut Haidar Putra 

daulay dasar pendidikan Islam adalah suatu konsep yangmenggambarkan ciri 

suatu bentuk baik dalam hal yang nampak ataupun yang tidak terlihat.
39

 Manusia 

sebagai makhluk yang sempurna yang berperan sebagai subjek dan objek 

dalamkehidupan ini harus bijak dan mampu memahami konsep dasar pendidikan 

Islam. Untuk dapat memahaminya, maka diperlukan sebuah metode pembelajaran 

yang efektif dan efesien serta adanya sarana dan fasilitas yang sesuai. 

 

 

 

                                                             
39 Putra Daulay, Haidar, 2012, Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa, Jakarta: 

Rineka Cipta. 
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3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam 

Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan, karena 

merupakan arah dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan Islam tidak 

terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-

pribadi hamba Allah yang selalubertaqwa kepada Allah, dan dapat mencapai 

kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam 

surat al-Dzariyat ayat 56, yang bunyinya: 

               

Artinya: 

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku”. 
 

Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan Manusia 

sebagai khalifah allahdan sebagai Hamba allah. Dalam rangkaian tujuan 

pendidikan Islam, salah satu pakar  pendidikan Islam mengutarakan rincian 

tujuannya yaitu: 

1. Untuk membantu pembentukan akhlak 

2. Persiapan hidup dunia dan akhirat 

3. Menumbuhkan ruh ilmiyah 

4. Menyiapkan peserta didik menjadi profesional 

5. Persiapan dalam usaha untuk mencari rizki 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam 

yang utama adalah membentuk pribadi seorang muslim dan muslimat 

untuk menjadi hamba yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Selain itu, tujuan 

pendidikan Islam juga berorientasi kepada perwujuan suatu sikap yang selalu 



32 
 

 
 

menghadirkan Allah sebagai Tuhan yang selalu mengawasi setiap makhluknya. 

Oleh karenaya, jika ini terwujud, maka akanterlahirlah bibit-bibit manusia yang 

bertaqwa dan beriman dan selalu berada dijalan yang benar dengan kehidupan 

bahagia dunia dan akhirat. 

Abuddin Nata mengutip pendapat Hasan Langgulung, bahwa tujuan 

pendidikan dalam Islam adalah sama dengan tujuan hidup manusia dalam Islam, 

yaitu memikul amanah Allah Swt di muka bumi dalam rangka ibadah kepada 

Allah Swt. Tujuan ini lebih lanjut diperinci menjadi : 

a. Membina generasi muda agar menyembah Allah Swt, dengan cara 

melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi laranga-Nya. 

b. Mendidik generasi muda agar dapat hidup di masyarakat dengan mengakui 

adanya pinsip kerjasama, persaudaraan dan persamaan. 

c. Mendidik generasi muda agar menggunakan akal pikirannya dengan 

cermat dan produktif. 

d. Membentuk pribadi yang suka terbuka dan bergaul dengan orang lain, 

serta menjauhi sikap menyendiri dan menonjolkan diri 

e. Mendidik generasi muda agar menggunakan pemikiran ilmiah.
40

  

Tujuan pendidikan agar diarahkan pada : 

1. Pembentukan insan yang saleh, yaitu manusia yang mendekati 

kesempurnaan yang ditandai oleh memiliki rasa harga diri, 

perikemanusiaan, kesucian, kasih sayang, kecintaan, kesehetan jasmani dan 

rohani, penguasaan diri, dinamis, tanggung jawab, jujur, ikhlas memerintah 

                                                             
40

 Abudin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada2013.hal.342 
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yang ma‟ruf dan menjauhi yang mungkar, memiliki rasa keindahan dan 

keseimbangan dalam hidup. 

2. Pengembangan  masyarakat yang saleh, yaitu masyarakat yang percaya 

bahwa ia memiliki mengemban misi kebenaran dan kebaikan.
41

 

Menurut Hasan Langgulung tujuan pendidikan pokok Islam dalam satu 

perkataan: fâdillâh (sifat yang utama). Filosof-filosof Islam sepakat bahwa 

pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Sebab tujuan pertama dan 

termulia pendidikan Islam adalah menghaluskan akhlak, dan mendidik jiwa.
42

 

Dalam konteks sosial masyarakat, dan negara, pribadi yang bertaqwa ini menjadi 

rahmat bagi semesta alam (rahmat lil al-alamin) baik dalam skala kecil maupun 

besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai 

tujuan akhir pendidikan Islam.  

Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam hasil rumusan para ulama dan ahli 

pendidikan dari semua sebagai berikut: “bahwa pendidikan memiliki tujuan yang 

luas dan dalam, seluas dan sedalam kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk. 

Oleh karena itu, tujuan pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan pola 

kepribadian yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, dan 

indera. Pendidikan ini harus melayani manusia dalam semua aspeknya, baik aspek 

spiritual, imajinasi, jasmani, ilmiah secara perorangan maupun secara kelompok. 

Pendidikan harus mendorong semua aspek tersebut ke arah keutamaan serta 

pencapaian kesempurnaan hidup. Tujuan akhir dari pendidikan Islam itu terletak 

                                                             
41

 Abudin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, Jakarta: Raja Grafindo Persada 

2013.hal 343 
42 Hasan Langgulung, 2000,  Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta: Al-Husna Zikra2000, 

hlm. 129 
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dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik secara 

perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia keseluruhan”.
43

 Menurut 

al-Zarnuji tujuan belajar/pendidikan Islam berikut ini:
44

 

طََلِب اْلِعْلِم رَِضا اهلِل تَ َعاََل َوالَداَر اْْلِخرََة َوِازَلََة بِ َويَ ْنَبِغ  َأْن يَ ْنِوَي اْلُمتَ َعِلُم 
 َفِأَن  ,ْن نَ ْ ِ ِه َوَ ْن َ ائِِر اْلَُْهاِا َوإْإَياَا الِدْيِن َو إِ ْ َقاَا ْاِ ْ ََلمِ  َ اْلَْْهِ  

ْنَ َد الَ ْيُخ أَ وَ . ََلَيِصُ  اللُْ ُد َوالتَ ْقَو  َمَ  اْلَْْه ِ   وَ .  َ َقاَا ْاِ ْ ََلِم  ِاْلِعْلمِ 
 :ْاِ َماُم اَاَ ُ   ُ ْرَ اُن الِديْن َ اِإُب ااَِْدايَِة ِشْعرًا لِبَ ْعِ ِهمْ 

Artinya: 
Sebaiknya bagi penuntut ilmu dalam belajarnya berniat mencari 

ridha Allah, kebahagiaan akhirat, membaasmi kebodohan diri 

sendiri dan sekalian orang-orang bodoh, mengembangkan 

agama dan mengabadikan Islam, sebab keabadian islam itu 

harus diwujudkan dengan ilmu, sedangkan berbuat zuhud dan 

taqwa itu tidak sah jika tanpa ilmu.                             

 

ٌر َ اِِلٌ ُمتَ َهِتٌك  َوَأْكبَ ُر ِمْنُه َ اِ ٌ  ُمتَ َنِ ٌك * َفَ اٌ  َكِبي ْ
َنٌة ِف اْلَعاَلِمنْي َ ِظْيَمٌة   . ِلَمْن ِ َِما ِِف ِ يِْنِه يَ َتَمَ كُ * ُُهَا ِفت ْ

Artinya :  

Hancur lebur, orang „alim tidak teratur, lebih hancur, orang 

jahil ibadah ngawur. Kedua-duanya fitnah besar, menimpa alam 

semesta. Bagi orang yang menganutnya, sebagai dasar agama. 

 

Maksudnya: Seseorang yang menuntut ilmu harus bertujuan mengharap 

rida Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan baik dari 

dirinya sendiri maupun dari orang lain, menghidupkan agama, dan melestarikan 

Islam. Karena Islam itu dapat lestari, kalau pemeluknya berilmu. Zuhud dan 

takwa tidak sah tanpa disertai ilmu. Syekh Burhanuddin menukil perkataan ulama 

sebuah syair: “orang alim yang durhaka bahayanya besar, tetapi orang bodoh yang 

                                                             
43 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 41. 
44

 Syekh Ibrahim bin Ismail, Syarh Ta‟li>m  al-Muta‟llim T{ari>q al-Ta‟allum, 

(Indonesia: Da>r  Ihya> al-Kutub al-„Arabiyah, tt.),  h. 10 
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tekun beribadah justru lebih besar bahayanya dibandingkan orang alim tadi. 

Keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat, dan tidak layak dijadikan 

panutan. Selanjutnya al-Zarnuji berkata:
45

 

 َويَ ْنِوَي  ِِه الُ ْ َر َ َل  نِْعَمِة اْلَعْقِ  َوِ َ ِة اْلَبَدِن َوََل يَ ْنِوَ   ِِه اِ ْ َباَا الَناسِ 
 َاَا ُُمَمْد .  َوََل َاْ ِتْ ََلَب ُإطَاِم الُدنْ َيا َواْلَ رَاَمَة ِ ْنَد الُ ْلطَاِن َوَ ْ ِ ِ ,َ َلْيهِ 

 َلْو َكاَن الَناُس ُكُلُهْم َ ِبْيِد  ِاَْ تَ ْقتُ ُهْم َو , َ َلْيِهَما اهلِل تَ َعاََل ةُ اْ ُن ااََْ ِن َرْإمَ 
 .تَ بَ رَْأُت َ ْن َوَْلِئِهمْ 

Artinya:  

Dan dalam menuntut ilmu hendaklah diniatkan juga untuk 

mensyukuri atas kenikmatan akal dan kesehatan badan, 

hendaklah tidak niat mencari popularitas, tidak mencari harta 

dunia, juga tidak niat mencari kehormatan di mata penguasa 

dan semacamnya. Berkata Syaikh Muhammad ibnul Hasan: 

Andaikan seluruh manusia menjadi budakku, niscaya saya 

merdekakan semuanya dan saya bebaskan penguasaan atas 

mereka.
46

 

 

Maksudnya: Seseorang yang menuntut ilmu haruslah didasari atas 

mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Dan dia tidak boleh bertujuan 

supaya dihormati manusia dan tidak pula untuk mendapatkan harta dunia dan 

mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat dan yang lainnya. 

Tujuan pendidikan menurut al-Zarnuji sebenarnya tidak hanya untuk 

akhirat (ideal), tetapi juga tujuan keduniaan (praktis), asalkan tujuan keduniaan ini 

sebagai instrumen pendukung tujuan-tujuan keagamaan. Seperti pendapat al-

Zarnuji berikut ini:
47

 

                                                             
45 Ibid. 
46

 Relavansi ucapan ibnul Hasan adalah untuk menegaskan bahwa belajar bukan untuk 

mencari harta, pangkat maupun kehornatan. 
47 Ibid. 
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اللُهَم ِاََل اَِذا طََلَب ْاْلَاَ  ِلْْلَْمِر  ِاْلَمْعُروِف َوالنَ َه  َ ِن املْنَ ِر َوتَ ْنِ ْيِذ ااَِْق َوِاْ لَاِز 
الِدْيِن ََل لِنَ ْ ِ ِه َوَ َواُ  فَ َيُ ْوُز َذِلَك ِ َقْدِر َمايُِقْيُم  ِِه ْاَاْمَر  ِْاملْعُرْوِف والنَ َه  َ ِن 

َويَ ْنَبِغ  ِلطَاَلِب اْلِعْلِم َأْن يَ تَ َ َ َر ِف َذِلَك فَِإنَُه يَ تَ َعَلُم اِْلعْلَم ِِبَْهِد َكِثْ ٍ َفََل . املْنَ رِ 
َلِة اْلَ انَِيِة ِشْعرٌ   :َيْصرِفُُه ِاََل الُدنْ َيا اَاِقي ْرَِة الَقِلي ْ
 َوَ اِشُقَها اََذاُّ ِمن الَذلِْيِ    *     ِ َي الُدنْ َيا اَِ ُ  ِمَن اْلَقِليِ  

.  فَ ُهْم ُمَتَ ِ ُْوَن ِ ََل َ لِْي ِ   *    ُتِصُم ِ ِ ْ رَِ ا  َ ْوًما َو تُ ْعِمي

Artinya:  

Oh ya, kecuali jikamencari posisi dilakukan untuk amar ma‟ruf 

nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama, 

bukan untuk kepentingan hawa nafsu diri sendiri, maka diperbolehkan 

sebatas telah dapat ber amar ma‟ruf nahi mungkar. Penuntut ilmu 

hendaklah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mengingat ia telah 

belajar dengan susah payah, maka jangan sampai membelokkan 

ilmunya demi kepentinngan duniawi yang hina, kecil lagi fana.  

Berikut untaian sair:  

Dunia itu kecil, amatlah sedikit pencintanya 

terhina, nan hina dina. Sihir dunia, membuat 

bangsa tuli dan buta, mereka bingung, tidak 

tahu jalan kemana. 

Maksudnya: Seseorang boleh memperoleh ilmu dengan tujuan untuk 

memperoleh kedudukan, kalau kedudukan tersebut  digunakan untuk amar makruf 

nahi munkar, untuk melaksanakan kebenaran dan untuk menegakkan agama 

Allah. Bukan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, dan tidak pula karena 

memperturutkan nafsu. Seharusnyalah bagi pembelajar untuk merenungkannya, 

supaya ilmu yang dia cari dengan susah payah tidak menjadi sia-sia. Oleh karena 

itu, bagi pembelajar janganlah mencari ilmu untuk memperoleh keuntungan dunia 

yang hina, sedikit dan tidak kekal. Seperti kata sebuah syair: Dunia ini lebih 

sedikit dari yang sedikit, orang yang terpesona padanya adalah orang yang paling 

hina. Dunia dan isinya adalah sihir yang dapat menipu orang tuli dan buta. 
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Mereka adalah orang-orang bingung yang tak tentu arah, karena jauh dari 

petunjuk. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

Islam itu untuk membentuk insan kamil (manusia sempurna), yaitu manusia yang 

utuh, sehat jasmani dan ruhani, berakhlak mulia, memperhatikan keseimbangan 

segala aspek kepentingan dunia maupun akhirat, secara individual maupun 

kolektif, menuju kesempurnaan hidup sebagai realisasi dari sikap penghambaan 

diri kepada Tuhan.  

Adapun fungsi pendidikan Islam adalah memberikan tuntunan bagi 

manusia untuk beramal dan berbakti dalam kehidupannya.
48

 Dengan kata lain, 

ilmu yang amaliah atau ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata, serta amal yang ilmiah dan praktek perbuatan nyata yang 

berlandaskan pada ilmu pengetahuan.  Karena dasar pendidikan Islam diletakkan 

pada dasar-dasar ajaran Islam yang berpijak pada nilai-nilai al-Qu‟an dan al-

Sunnah, serta seluruh perangkat kebudayaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan 

yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pendidikan Islam dapat 

memberikan fungsi yang sangat prinsipil, yaitu penghormatan kepada akal 

manusia, memelihara kebutuhan sosial. Di samping itu, dapat menjadi sarana 

transformasi kekayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia. 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 K.H. Hasyim Asy‟ari, Adab al-alim wa al-Muta‟allim, (Jombang: Maktabah al-Turas 

al-Islam, 1415 H), hal. 13. 
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4. Kurikulum Pendidikan Islam  

 

Kata kurikulum barasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam 

bidang olah raga, yaitu currere yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang 

harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai start hingga finish. Pengertian ini 

kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab kurikulum 

diartikan menjadi manhaj, yakni jalan yang terang, yaitu jalan yang dilalui oleh 

manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan kurikulum berarti 

jalan yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap nilai-nilai.
49

 

Sedangkan menurut Abuddin Nata menyatakan bahwa kurikulum 

merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling dominan. Selain 

berperan sebagai kendaraan yang mengantarkan seseorang kepada suatu tujuan 

juga dapat berperan sebagai jalan yang harus ditempuh guna mencapai tujuan 

pendidikan.
50

  

Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman 

tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Pengertian asal kata 

curriculum ialah karena perlombaan (race course). Frasa “arena perlombaan” 

sering kali dipandang sebagai metafora yang bermanfaat bagi perenungan makna 

kurikulum pendidikan. Kadang-kadang arena itu dibayangkan sebagai arena 

                                                             
49 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,  Jakarta: Raja 

Grafindo Persada.2017 hal.1 
50

 Abudin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group2014, hal 95 
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pacuan kuda yang memiliki garis star dan garis finish dengan rambu-rambu yang 

harus dipatuhi oleh jcky.
51

 

Dalam kamus induk istilah ilmiah menyebutkan kurikulum adalah 

perangkat mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan di sekolah dasar dan 

menengah atau pada lembaga pendidikan. Dan juga bisa diartikan  perangkat mata 

pelajaran kuliah untuk suatu bidang keahlian khusus.  Kemudian Zakiah Daradjat 

menyatakan kurikulum adalah “suatu pendidikan yang direncanakan dan 

dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.  Ada 

empat komponen pertama kurikulum, yaitu tujuan, bahan ajar, metode, alat dan 

penilaian. Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan, baik 

berupa penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi, kemampuan sosial, 

ataupun kemampuan bekerja. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan bahan 

ajar, untuk menyampaikan bahan ajar diperlukan metode serta alat-alat bantu, 

serta untuk menilai hasil proses pendidikan diperlukan cara-cara dan alat-alat 

penilaian.  

Pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli rupanya sangat 

bervariasi, tetapi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa di satu 

pihak ada yang menekankan pada isi pelajaran, dan di lain pihak ada  yang 

menekankan pada proses atau pengalaman belajar. Muhaimin mengemukakan 

bahwa pengertian yang lama tentang kurikulum lebih menekankan pada isi 

pelajaran, dalam arti sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk 

                                                             
51 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalimah, 1999), hal. 161. 
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mencapai suatu ijazah atau tingkat; juga keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh 

suatu lembaga pendidikan.
52

 

Masing-masing definisi dengan penekanannya tersebut akan mempunyai 

implikasi tertentu dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang menekankan 

pada isi bertolak dari asumsi bahwa masyarakat bersifat statis, sedangkan 

pendidikan berfungsi memelihara dan mewariskan pengetahuan, konsep-konsep 

dan nilai-nilai yang telah ada, baik nilai Ilahi maupun nilai insani. Karena itu, 

kurikulum biasanya ditentukan sekelompok orang ahli, disusun secara sistematis 

dan logis sesuai dengan disiplin ilmu atau sistematisasi ilmu yang dianggap telah 

mapan, tanpa melibatkan pendidik atau peserta didik. Pendidik adalah sebagai 

penjabar atau penjelas dan pelaksana dalam pembelajaran baik dalam hal isi, 

metode maupun evaluasi.
53

 

Sedangkan kurikulum yang menekankan pada proses  bertolak pada asumsi 

bahwa peserta didik sejak dilahirkan telah memiliki potensi-potensi, baik potensi 

untuk berfikir, berbuat, memecahkan masalah, maupun untuk belajar dan 

berkembang sendiri. Fungsi pendidikan adalah menciptakan situasi atau 

lingkungan yang menunjang perkembangan potensi-potensi tersebut. Karena itu, 

kurikulum dikembangkan dengan bertolak pada kebutuhan dan minat peserta 

didik.
54

 

                                                             
52 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,  Jakarta: Raja 

Grafindo Persada.2017 hal.2 
53 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam,  Jakarta: Raja 

Grafindo Persada.2017 hal.3 
54
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Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa 

kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis 

diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. 

Atau dengan kata lain kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitasi, 

pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan 

oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam.  

Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu 

merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. 

Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama diperlukan adanya 

kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula 

dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan 

pelajar. 

Kurikulum pendidikan Islam meliputi tiga hal yaitu: 

1. Masalah Keimanan (âqidâh) 

Bagian aqidah menyentuh hal-hal yang bersifat iktikad (kepercayaan). 

Termasuk mengenai iman setiap manusia dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, 

rasul-rasul, hari qiamat dan qada dan qadar Allah Swt. Masalah keimanan 

mendapat prioritas pertama dalam penyusunan kurikulum karena pokok ajaran 

inilah yang pertam perlu ditanamkan pada anak didik.  

2. Masalah Keislaman (syâriâh)  

Bagian syariah meliputi segala hal yang berkaitan dengan amal perbuatan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan peraturan hukum 

Allah dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah dan antara sesama 
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manusia. Aspek pergaulan hidup manusia dengan sesamanya sebagai pokok 

ajaran Islam Yang penting ditempatkan pada prioritas kedua dalam urutan 

kurikulum ini.  

3. Masalah Ihsan (akhlak).  

Bagian akhlak merupakan suatu amalan yang bersifat melengkapkan kedua 

perkara di atas (keimanan dan keislaman) dan mengajar serta mendidik manusia 

mengenai cara pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Ketiga ajaran pokok tersebut di atas akhirnya dibentuk menjadi rukun iman, 

rukun Islam dan akhlak. Dari ketiga bentuk ini pula lahirlah beberapa hukum 

agama, berupa ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu akhlak. Selanjutnya ketiga 

kelompok ilmu agama ini kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum 

Islam, yaitu al-Quran dan al-Hadis serta ditambah lagi dengan sejarah Islam.
55

 

Pembahasan ini merupakan faktor yang menentukan untuk dapat 

tercapainya maksud dan tujuan, yakni mengantarkan individu atau siapa saja yang 

ingin mengembangkan potensi keinsanannya, baik dihadapan Allah maupun 

dihadapan makhluknya. Sehingga ia dapat mengenal esensi dirinya, keberadaan 

Allah, mengembangkan kesehatan mental, spiritual, moral, dan sosialnya serta 

mengembangkan kecerdasan kenabian sebagai warisan yang telah dititiskan dari 

nabi Adam As hingga nabi Muhammad Saw. 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran. Sedangkan pendidikan dalam pengembangan kesehatan ruhani adalah 
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proses menanamkan pemahaman tentang kesehatan ruhani, baik secara teoritis, 

praktis, maupun empiris melalui metode tertentu dengan tujuan agar dapat 

memberikan perubahan positif dalam diri yang terimplementasi pada aktivitas 

fisik, jiwa, dan ruhani. Sehingga senantiasa dapat memberikan manfaat bagi 

dirinya sendiri, maupun lingkungannya. 

Dalam pembahasan tentang bahan ajar, pengetahuan selalu didiskusikan 

oleh para ahli, baik dari klasifikasi maupun dari squence-nya. Para ulama muslim 

masa lalu yang menaruh perhatian terhadap topik ini antara lain al-Ghazali, ibnu 

Khaldun dan al-Zarnuji. Pendidikan islam dibangun atas dasar pemikiran yang 

islami, bertolak dari pandangan hidup dan pandangan tentang manusia, serta 

diarahkan kepada tujuan pendidikan yang dilandasi kaidah-kaidah islam. 

Pemikiran tersebut pada gilirannya akan melahirkan kurikulum yang khas Islam. 

5. Upaya Merealisasi Konsep Pendidikan Islam 

Untuk merealisasikan konsep pendidikan Islam diperlukan perencanaan 

pendidikan yang meliputi:  

1. Kelembagaan 

2. Kurikulum 

3. Manajemen 

4. Pendidik 

5. Alat, sarana dan fasilitas 

6. Kebijakan pemerintah 
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Menurut Abuddin Nata menyatakan bahwa terdapat sejumlah pemikiran 

yang melatarbelakangi perlunya membahas tentang Tuhan dalam hubunganya 

dengan pendidikan (khususnya pendidikan Islam) yaitu sebagai berikut.
56

  

Pertama bahwa dalam rumusan tujuan pendidikan, selalu disebutkan bahwa 

tujuan pendidikan pertama adalah membentuk manusia agar beriman kepada 

Allah Swt, yang dilanjutkan dengna berbuat amal shaleh, yakni amal yang sesuai 

dengan kehendak Allah Swt dan rasul-Nya serta bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. 

Kedua, bahwa sehubungan dengan tujuan pendidikan yang demikian itu, di 

dalam kurikulum pendidikan juga terdapat materi tentang iman kepada Tuhan 

dengan segala sifat-sifatnya. 

Ketiga, bahwa dalam ideologi pendidikan di Barat terdapat berbagai aliran, 

diantaranya ada aliran konservatif, aliran modern dan aliran liberal. Sedangkan 

dalam ideologi pendidikan Islam dapat perpaduan antara usaha manusia dan 

kehendak Tuhan atau yang dikenal dengan humanisme teocentris. Sedangkan 

dalam ideologi pendidikan barat sepenuhnya bercorak anthropocentris, 

humanistik, sekularistik, dan positivistik, yakni aliran atau ideologi yang semata-

mata mengandalkan kemampuan manusia.
57

 

Di kalangan kajian para ilmu kalam, kajian terhadap Tuhan, terutama dari 

segi sifat dan perbuatan-Nya dilakukan sangat mendalam. berbagai aliran dan 
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2012, hlm 45. 
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mazhab yang disebabkan karena perbedaan dalam memahami tentang relasi 

manusia dan alam dengan Tuhan  telah melahirkan aliran yang sepenuhnya 

tunduk pada Tuhan (jabariyah), aliran yang memiliki kebebasan untuk 

menentukan berbagai pilihan antara mengikuti atau tidak mengikuti Tuhan 

(Qadariyah), dan aliran yang memadukan antara mengikuti kehendak Tuhan dan 

kehendak manusia juga telah berkembang dengan sedemikian rupa. Akan tetapi 

walaupun ada berbagai aliran ini tidak menjadikan mereka keluar dari ajaran 

Islam, karena selama mereka masih percaya pada rukun Iman yang enam, yaitu 

percaya kepada Allah, para malaikat, para rasul-Nya, kitab-kitab yang diturunkan-

Nya, hari kiamat dan kepastian baik dan buruk, yang demikian itu masih dianggap 

sebagai orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. Muhammad 

ayat 19 

                             

            
 

Artinya:  

“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan 

Tuhan) selain  Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi 

(dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan dan Allah 

mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal.” 
 

                            

                                

             
Artinya:  
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“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 

memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan 

Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 

mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 

yang fasik.” (al-Maidah : 49).  

 

6.  Strategi pembelajaran dalam konsep Al-Zarnuji 

 Al-Zarnuji menawarkan sedikitnya empat metode pembelajaran yang 

disesuaikan dengan perkembangan anak didik. 

1. Metode menghafal 

Guru disarankan untuk memilih pelajaran yang ringkas dan mudah sehingga 

bisa dipahami dan dihafal oleh murid, murid disarankan hendaknya menghafal 

diluar kepala pelajaran yang didapatkannya, walaupun demikian, cara menghafal 

ini harus disesuaikan dengan karakteristik anak didik.  

2. Metode pemahaman 

Setelah menghafal, anak didik diupayakan bisa memahami pelajaran dengan 

cara megulang-ulang yang telah diterangkan, dalam hal ini anak didik disarankan 

untuk memilki cara agar bisa memahami pelajaran yang telah disampaikan dengan 

selalu berusaha memahami apa yang diterangkan oleh gurunya, karena mendengar 

satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti lebih baik daripada mendengar seribu 

kalimat tapi tidak paham, dan disarankan untuk selalu mencatat ilmu-ilmu yang 

dia dapatkan. 
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3. Metode diskusi 

Anak didik harus sering mendiskusikan suatu masalah atau pendapat dengan 

teman-temannya, karena sifatnya dialogis-dialektis, sehingga menimbulkan 

suasan yang menyenangkan, menciptakan kebebasab berfikir dan berpendapat dan 

diskusi ini harus dilaksanakan dengan tertib dan tenang serta berdasarkan akal 

jernih untuk memperoleh jawaban yang menjadi topik pembicaraan. Jika 

tujuannya hanya untuk saling mengalahkan dan mengaburkan permasalahan, atau 

hanya memberi tanggapan yang tidak perlu, hendaklah jauhilah diskusi tersebut, 

karena hanya membuang-buang energi. 

4. Metode eksplorasi 

Setelah melewati tiga tahap tadi, barulah seorang murid disarankan untuk 

mengamati dan menelaah teruama pelajaran-pelajaran yang sukar dipahami, 

seorang pelajar harus terus berpikir dan terus menambah pengetahuannya, bisa 

dari perpustakaan setiap saat ilmunya harus selalu berkembang, darimanapun 

sumbernya. Bila dikaitkan dengan konteks sekarang, seorang pelajar dituntut 

untuk  berwawasan luas, kritis tapi terarah seperti Ibnu Abbas pernah ditanya 

tentang ilmu, Ia menjawab: “dengan banyak bertanya dan hati yang berfikir”.
58

 

Poin-poin ini semuanya disampaikan oleh al-Zarnuji dalam konteks moral 

yang ketat. Maka, dalam banyak hal, ia tidak hanya berbicara tentang etika 

pendidikan dalam bentuk motivasi, tapi juga pengejawantahannya dalam bentuk-

bentuk teknis. Ta‟līm al-Muta‟allim tidak hanya memberikan dorongan moral 
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agar murid menghormati guru, belajar dengan sungguh-sungguh, atau menghargai 

ilmu pengetahuan. Tetapi, Ta‟līm al-Muta‟allim juga sudah jauh terlibat dalam 

mengatur bagaimana bentuk aplikatifnya, seperti seberapa jarak ideal antara murid 

dan guru, bagaimana bentuk dan warna tulisan, bagaimana cara orang menghafal, 

bagaimana cara berpakaian seorang ilmuwan dan lain sebagainya. 

Menurut Plessner, kitab Ta‟līm al-Muta‟allim merupakan bagian dari 

karya al-Zarnuji, yang masih ada sampai sekarang.
59

 Sedangkan menurut Imam 

Ghazali Said, karya al-Zarnuji hanyalah kitab Ta‟līm al-Muta‟allim,
60

 sebagai 

kontribusi tunggal beliau dalam bidang ilmiah yaitu bidang pendidikan, selain itu 

tidak ada.  

Kitab yang terdiri dari 13 Bab tersebut, menurut Khalifah telah diberi 

catatan komentar (sarah) oleh Ibn Isma‟il, yang kemungkinan juga dengan al-

Nau‟i yang diterbitkan pada tahun 996 H, kitab ini juga diterjemahkan kedalam 

bahasa Turki oleh Abd. Al-Majid bin Nusuh bin Isra‟il dengan judul Irsyad al-

Ta‟līm fi Ta‟līm al-Muta‟allim.
61
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Jika dalam proses pendidikan dan pembelajaran dilaksanakan secara 

bertahap disesuaikan dengan tahap perkembangan anak didik yang dipaparkan 

tadi, tentulah diharapkan peserta didik akan memperoleh hasil yang maksimal. 

Tahap diskusi tentu akan berhasil dilaksanakan jika pelajar sudah terlebih dahulu 

mengerti tentang permasalahan yang didiskusikan, sehingga tidak akan terjadi 

debat kusir, yang mengutarakan permasalahan tanpa ada dasarnya. dan tahapan 

yang terakhir ketika para peserta didik harus mampu menambah pengetahuan 

yang didapatkan melalui pencariannya sendiri, dengan kata lain ia sudah mampu 

mencari ilmu dan mengkritisi apa yang diperolehnya, tanpa harus didampingi 

gurunya, karena sudah memilki pondasi yang kuat.dikaitkan dengan konteks 

sekarang dia sudah bisa menganalisis suatu permasalahan. Sehingga diharakan 

dapat terbentuk murid yang teoritis , sistematis serta kritis.  

B. Pendidik dan Peserta Didik 

Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak 

didik ke arah kedewasaan baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu 

“Mendidik” dikatakan sebagai upaya pembinaan pribadi, sikap mental dan akhlak 

anak didik. “Mendidik” tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer 

of values. “Mendidik” diartikan secara utuh, baik matra kognitif, psikomotorik 

maupun afektif, agar tumbuh sebagai manusia yang berpribadi.
62

 

Mendidik sangat berkaitan dengan moral dan kepribadian. Jika ditinjau 

dari segi proses, maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk 

belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan 
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bersama. Kemudian bila ditilik dari segi strategi dan metode yang digunakan, 

mendidik lebih menggunakan keteladan dan pembiasaan. 

1. Pengertian Pendidik/Guru 

Guru dalam kamus bahasa Indonesia adalah “Orang yang kerjanya 

mengajar”.
63

 Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang 

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat 

tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi juga di masjid, surau 

atau mushalah, rumah dan sebagainya.  Dalam Ensiklopedi Pendidikan pengertian 

Guru adalah “Pendidik atas dasar jabatan”. Jabatan Guru adalah merupakan 

profesi yang mantap, maka seorang guru perlu mendalami, mengetahui, 

menghayati, dan memenuhi kompetensinya sesuai dengan tuntutan zaman. Guru 

juga berarti pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para 

peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar 

kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan 

disiplin.
64

 

Dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) pembangunan, 

pendidikan tidak bisa hanya terfokus pada kebutuhan material jangka pendek 

(seperti yang banyak dipraktekan sekarang), tetapi harus menyentuh dasar untuk 

memberikan watak pada visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian mendalam pada 
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etika moral dan spiritual yang luhur.
65

  Guru adalah seseorang figur yang mulia 

dan dimuliakan banyak orang, kehadiran guru di tengah-tengah kehidupan 

manusia sangat penting, tanpa ada guru atau seseorang yang dapat ditiru, 

diteladani oleh manusia untuk belajar dan berkembang, manusia tidak akan 

memiliki budaya, norma, agama. Sulit dibayangkan jika di tengah kehidupan 

manusia tidak adanya guru, bekal tidak ada peradaban yang dapat dicatat. Guru 

merupakan orang pertama mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal 

pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai, budaya, dan agama 

terhadap anak didik, dalam proses pendidikan guru memegang peran penting 

setelah orang tua dan keluarga di rumah.
66

  

Jadi, kesimpulan dari beberapa pengertian guru di atas bahwa guru adalah 

orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik dengan wewenang 

dan tanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik individual maupun klasikal 

berdasarkan jabatan yang bukan hanya di depan kelas (sekolah) tetapi juga diluar 

sekolah. Dengan demikian, orang yang kerjanya mengajar biasanya disebut guru 

atau pendidik. 

Dalam literatur kependidikan Islam, seorang guru biasa disebut dengan 

beberapa sebutan, diantaranya: 

Ustadz, kata ini biasa digunakan untuk memanggil seorang profesor, hal ini 

mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap 

profesionalisme dalam mengemban tugasnya. Seseorang dikatakan profesional, 
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apabila pada dirinya terlihat sikap dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya, dan 

selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya 

sesuai dengan tuntunan zamannya, yang dilandasi bahwa tugas mendidik adalah 

tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hiduo pada zamannya di masa 

depan. 

Mu‟alim, kata ini berasal dari kata “‟ilm” yang berarti menangkap hakikat 

sesuatu. Dalam setiap „ilm terkandung dimensi teoritis dan dimensi amaliah. Ini 

mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu menjelaskan 

hakikat ilmu pengetahuan dimensi teoritis dan praktisnya dan berusaha 

membangkitkan siswa untuk mengamalkanya. Allah mengutus  rasul-Nya antara 

lain agar beliau mengajarkan kandungan al-kitab dan al-hikmah, yakni kebijakan 

dan kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan 

mudarat. Ini mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk mampu 

mengajarkan kandungan ilmu pengetahuan dan al-hikmah atau kebijakan dan 

kemahiran  melaksanakan ilmu pengetahuan itu dalam kehidupannya yang dapat 

mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan.
67

  

Penamaan di atas, menggambarkan bahwa begitu mulianya peran guru 

sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” seperti yang sering kita dengan dalam kaidah 

pepatah sejarah Indonesia sehingga penamaan yang dilekatkan dalam dirinya juga 

tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai pelaku sekaligus seorang 

yang harus di tiru atau di contoh dalam kehidupannya. Guru tidak hanya 

mempunyai tugas dan fungsi mengajar, memberikan ilmu pengetahun, atau 
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mendidik, melainkan lebih kepada substansi sebagai pembimbing dan pembina 

dalam kehidupan seharihari atas anak didiknya. Kemuliaan yang dimiliki seorang 

guru dilihat dari peran dan fungsinya sebagai penentu arah generasi bangsa dan 

agama, terutama dalam hal karakter anak didik dan etika atau moral yang 

mempunyai porsi lebih besar dalam konteks pendidikan Islam.  

Moral merupakan kunci utama pembelajaran dalam agama Islam, karena 

orang yang cerdas tanpa mempunyai moral yang kuat, akan runtuh dimakan 

perilakunya sendiri, orang yang hebat tanpa adanya moral didalamnya, tinggal 

menunggu kehancuran batiniyahnya. Begitu pula dengan orang yang kaya tanpa 

mempunyai etika dan tata krama, maka kemiskinan akan selalu menghantuinya. 

Tata krama adalah sumber dari segala sumber kecerdasan manusia, seperti yang 

dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam 

berperilaku serta mendidik. 

2. Syarat-syarat Menjadi Pendidik/Guru 

Sejarah menjelaskan kepada kita bahwa pendidik (khususnya pada 

Rasulullah dan para sahabat) bukan merupakan profesi atau pekerjaan untuk 

menghasilkan uang atau sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupannya, melainkan 

ia mengajar karena panggilan agama, yaitu sebagai upaya mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. Mengharapkan keridhaan-Nya, menghidupkan agama, 

mengembangkan serua-Nya, dan menggantikan peranan rasulullah SAW. dalam 

memperbaiki umat. Pendidik sebelum melaksanakan tugasnya dalam mendidik 

mestinya sudah memiliki persepsi dirinya akan melaksanakan tugas yang suci lagi 

mulia yaitu menginternalisasikan nilai-nilai suci terhadap pengembangan 
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kepribadian anak didik. Sebab sesuatu yang suci dan mulia itu tidak bisa 

diantarkan oleh sesuatu yang kotor. Karena yang kotor itu adalah tembok raksasa 

bagi diterimanya hal-hal yang suci dan mulia. Oleh karena itu, mengantarkan 

amanat yang suci harus di sucikan terlebih dahulu  pengantarnya. Pendidik 

sebagai pengantar amanat melakukan tugas mendidik mestinya sudah menaruh 

persepsi dirinya yang baik itu, sehingga tujuan yang baik dan mulia itu mudah 

didapatkan. Seorang pendidik mestinya menghiasi dirinya dengan akhlak 

mahmudah, seperti rendah hati, khusyuk, tawadhu, zuhud, qana‟ah, tidak ria, 

tidak takabbur dan hendaknya seorang guru itu memiliki tujuan kependidikannya 

adalah penyempurnaan dan pendekatan diri kepada Allah SWT. Dalam kitab 

Adab al-Mu‟allim wa al-muta‟allim
68

 disebutkan bahwa seorang pendidik harus 

memiliki dua belas sifat sebagai berikut: 

a.  Tujuan mengajar adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta‟ala, 

bukan untuk tujuan yang bersifat duniawi, harta, kepangkatan, 

ketenaran, kemewahan, status sosial, dan lain sebagainya.  

b.   Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan 

terangterangan dan senantiasa menjaga rasa takut dalam semua gerak 

dan diamnya, ucapan dan perbuatannya, karena dia adalah seorang 

yang diberi amanat dengan diberikannya ilmu oleh Allah dan 

kejernihan panca indera dan penalarannya.  

c.   Menjaga kesucian ilmu yang dimilikinya dari perbuatan yang tercela. 
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d.    Bersifat zuhud dan tidak berlebih-lebihan dalam urusan duniawi,  

qana‟ah dan sederhana. 

e.   Menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. 

f.   Melaksanakan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. 

g.   Melaksanakan amalan sunnah yang disyariatkan. 

h.   Bergaul dengan akhlak yang terpuji. 

i.   Memelihara kesucian lahir dan bathinnya dari akhlak yang tercela.  

j.   Semangat dalam menambah ilmu dan sungguh-sungguh serta kerja 

keras. 

k.  Senantiasa memberikan manfaat kepada siapapun. 

l.   Aktif dalam pengumpulan bacaan, mengarang dan menulis buku. 

3. Definisi Peserta Didik/Murid  

 

Kata Murid berasal dari bahasa Arab, yaitu “ „arada, yu‟ridu”, iradatan, 

muridan yang berarti orang yang menginginkan, dan menjadi salah satu sifat 

Allah SWT. yang berarti Maha Menghendaki.
69

 Hal ini dapat dipahami karena 

seorang murid adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal 

hidupnya agar berbahagia di dunia dan  di akhirat dengan jalan belajar yang 

sungguh-sungguh. Istilah murid inibanyak digunakan dalam tasawuf sebagai 

orang yang belajar mendalami ilmu tasawuf kepada seorang guru yang dinamai 

syekh.
70

 Selain kata murid dijumpai pula kata al-tilmiz yang juga berasal dari 
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bahasa Arab, yang memiliki arti pelajar. Istilah ini antara lain digunakan oleh 

Ahmad Shalaby. Selanjutnya terdapat pula kata al-mudarris, berasal dari bahasa 

Arab, yaitu orang yang mempelajari sesuatu.
71

 Kata ini dekat dengan kata 

madrasah, sehingga lebih tepat digunakan untuk arti pelajar pada suatu madrasah.  

Ketiga kata tersebut di atas, tampaknya digunakan untuk menunjukkan 

pada pelajar tingkat dasar dan lanjutan yang disebut murid. Istilah-istilah tersebut, 

menggambarkan sebagai orang yang masih memerlukan bimbingan dan masih 

bergantung kepada guru, belum menggambarkan kemandirian. Istilah lain, 

berkaitan dengan murid adalah al-thalib. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu 

thaba, yathlubu, thalaban, thalibun yang berarti orang yang mencari sesuatu. 

Pengertian ini terkait dengan orang  yang tengah mencari ilmu pengetahuan, 

pengalaman, keterampilan, dan pembentukan kepribadian untuk bekal 

kehidupannya dimasa depan agar  berbahagia di dunia dan di akhirat. Kata al-

thalib ini selanjutnya lebih digunakan untuk pelajar pada perguruan tinggi yang 

disebut  mahasiswa.
72

 

Pengguna kata al-thalib untuk mahasiswa dapat dipahami karena seorang 

mahasiswa sudah memiliki bekal untuk mencari, menggali, dan mendalami 

bidang keilmuan yang diminatinya dengan cara membaca, mengamati, memilih 

bahan-bahan bacaan untuk ditelaah, selanjutnya dituangkan dalam berbagai karya 

ilmiah.  

Dengan demikian pengertian murid dalam istilah al-thalib lebih bersifat 

aktif, mandiri, kreatif, dan sedikit bergantung kepada guru. Althalib dalam 

                                                             
71 Engr sayyid Khaim Husayn Naqawi, Dictionary Of Islamic Terms, 1992, hal. 375.   
72

 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dan Murid, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 50. 



57 
 

 
 

beberapa hal dapat mengkritik dan menambahkan informasi yang disampaikan 

oleh guru atau dikenal dengan dosen, sehingga dapat menghasilkan rumusan ilmu 

baru yang berbeda dengan gurunya.  

Dalam konteks ini, seorang dosen dituntut bersikap terbuka, demokratis, 

memberi kesempatan, dan menciptakan suasana belajar yang saling mengisi, dan 

mendorong mahasiswa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
73

 

Berkaitan dengan istilah al-thalib tersebut, Imam Ghazali yang  dikutib 

Abudin Nata, mengatakan: Al-thalib adalah bukan kanak-kanak yang belum dapat 

berdiri sendiri, dan dapat mencari sesuatu, melainkan ditujukan kepada orang 

yang memiliki keahlian, manfaat bagi dirinya.  Bahwasanya ia adalah seseorang 

yang sudah mencapai usia dewasa dan telah dapat bekerja dengan baik dengan 

menggunakan akal pikirannya.  

Ia adalah seseorang yang sudah dapat dimintakan pertanggung jawaban 

dalam melaksanakan kewajiban agama yang dibebankan kepadanya sebagai 

fardhu‟ain. Seorang al-thalib adalah manusia yang telah memilik kesanggupan 

memilih jalan kehidupan, menemukan apa yang dinilainy baik, berusaha dalam 

mendapatkan ilmu dan sungguh-sungguh dalam mencarinya. Selanjutnya, istilah 

yang dimiliki hubungan erat dengan pengertian murid yaitu al-muta‟allim.  

Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu allama yu‟allimu, ta‟liman yang 

berarti orang yang mencari ilmu pengetahuan. Istilah al-muta‟allim yang 

menunjukkan pengertian murid sebagai orang yang menggali ilmu pengetahuan.
74
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Istilah al-muta‟allim lebih bersifat universal, mencakup semua orang yang 

menuntut ilmu pada semua tingkatan. Istilah al-muta‟allim mencakup pengertian 

istilah-istilah murid, tilmidz, mudarris, dan thalib. Berdasarkan pengertian di sini, 

murid dan mahasiswa dapat dicirikan sebagai orang yang tengah mempelajari 

ilmu. 

4. Kedudukan Murid 

Dalam pengelolaan belajar mengajar, guru dan murid memegang peranan 

penting. Murid atau anak adalah pribadi yang “unik” yang mempunyai potensi 

dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau 

murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak di tentukan oleh guru 

tetapi oleh anak itu sendiri, dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-

individu lain. Fungsi murid dalam interaksi belajar mengajar adalah sebagai 

subyek dan obyek.  

Sebagai subyek, karena murid menentukan hasil belajar dan sebagai 

obyek, karena muridlah yang menerima pelajaran dari guru. Guru mengajar dan 

murid belajar, jika tugas pokok guru adalah “mengajar”, maka tugas pokok murid 

adalah “belajar”. Keduanya amat berkaitan dan saling bergantungan, satu sama 

lain tidak terpisahkan dan berjalan serempak  dalam proses belajar mengajar.
75

  

KH. M. Hasyim Asy‟ari dalam kitabnya Adab al-Alim wa al-Muta‟allim, 

seperti yang dikutip Suwendi menjelaskan bahwa peserta didik atau murid dapat 

didudukkan sebagai subyek pendidikan. Artinya, peluang-peluang untuk 

pengembangan daya kreasi dan intelek peserta  didik dapat  dilakukan oleh peserta 
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didik itu sendiri, disamping memang harus adanya peranan orang lain yang 

memberi corak dalampengembangannya.
76

 

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa sebagai obyek, murid menerima 

pelajaran, bimbingan dan berbagai tugas serta perintah dari guru atau sekolah dan 

sebagai subyek, murid menentukan dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya dalam rangka mencapai hasil belajar. Tugas-tugas murid sebagai 

subyek senantiasa berkaitan dengan kedudukannya sebagai obyek.
77

  

Dengan dasar pandangan tersebut di atas, maka tugas murid dapat dilihat 

dari berbagai aspek yang berhubungan dengan belajar, aspek yang berhubungan 

dengan bimbingan, dan aspek yang berhubungan dengan administrasi. Selain itu 

murid juga bertugas pula untuk menjaga hubungan baik dengan guru maupun 

dengan sesama temannya dan untuk senantiasa meningkatkan keefektifan belajar 

bagi kepentingan dirinya sendiri. 

5. Interaksi Guru dan Murid 

Untuk menjadi pendidik yang professional tidaklah mudah, karena ia 

dituntut memiliki berbagai kompetensi-kompetensi keguruan. Kompetensi 

(professional keguruan) yakni “kewenangan yang ada pada individu yang 

memiliki profesi sebagai guru. Kompetensi dari bobot dasar dan kecenderungan 

yang dimiliki”.
78
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Adapun interaksi guru merupakan kemampuan guru dalam  melaksanakan 

kewajiban secara bertanggung jawab. Dengan gambaran pengertian tersebut, 

dapatlah disimpulkan bahwa  kompetensi merupakan kemampuan guru dalam 

melaksanakan profesi keguruannya.  

Mengapa interaksi dibutuhkan dalam prose pembelajaran? Menurut Alisuf 

Sabriada dua alasan, yaitu: 

a. Mengajar itu kedudukan sebagai suatu profesi yang efektifitasnya akan 

diukur dari kualitas pelayanan professional yang diberikan oleh guru 

dalam membantu dan membimbing pertumbuhan dan perkembangan 

murid-muridnya.  

b. Sekolah itu sebenarnya merupakan salah satu tempat bagi anak untuk 

belajar memperoleh pengalaman-pengalaman yang berguna bagi 

perkembangannya.
79
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu 

penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dilihat dari jenisnya penelitian ini 

termasuk jenis penelitian pustaka (Library Risearch), maka  kajian ini disebut 

kajian pustaka yang bersifat deskriptif yaitu”penggambaran berbagai teori atau 

masalah secara urut dan terperinci yang terkait dengan judul pembahasan 

penelitian kepustakaan ini juga disebut dengan kajian pustaka atau kajian 

literatur”. 

Metode dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

ialah penelitian kepustakaan (library research). Maka dari itu metode yang akan 

digunakan ialah dengan mengumpulkan data-data atau literatur-literatur yang 

relevan dengan permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam 

penelitian ini, literatur atau data yang diklasifikasikan dalam kelompok data 

primer, kelompok data sekunder. Data primer ialah data yang mejadi sumber 

pokok dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data yang mempunyai kata 

langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini ialah data-data atau 

literatur- literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian tesis ini 

yaitu seperti yang telah di sebutkan penulis pada sub bab kajian pustaka di atas.  

Kemudian data sekunder yaitu data-data atau literatur-literatur yang 

memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data 
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primer, seperti buku atau referensi lainnya yang disajikan sebagai pendukung 

ataupun pelengkap. 

B. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Syeh al-

Zarnuji dengan judul “Ta‟limul Muta‟alim” yaitu data-data yang menjadi 

pokok pengkajian dan  mengikat.  

2. Data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang 

berkaitan dengan  pendidikan, konsep pendidikan islam. Yaitu data 

mengenai penjelasan data primer atau dapat disebut sebagai data 

penunjang. 

3. Tehnik Pengelolahan data 

Setelah data-data terkumpul lengkap, berikutnya yang penulis lakukan 

adalah membaca, mempelajari, meneliti, menyeleksi, dan mengklasifikasi 

data-data yang relevan dan yang mendukung pokok bahasan, untuk 

selanjutnya penulis analisis, simpulkan dalam satu pembahasan yang utuh. 

Data-data atau literatur- literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan 

penelitian tesis ini yaitu seperti yang telah di sebutkan penulis pada sub bab kajian 

pustaka di atas. Kemudian data-data atau literatur-literatur yang memberikan 

penjelasan tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data primer dan 
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skunder, disajikan sebagai pendukung ataupun pelengkap. Data yang terkumpul 

mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian di analisis. Pada tahap yang 

terakhir, metode ini harus sampai kepada kesimpulan-kesimpulan atas dasar 

penelitian data.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Inti suatu penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi yang 

kemudian diolah atau dianalisis sehingga hasilnya dapat diterjemahkan atau 

diinterprestasikan sebagai kesimpulan penelitian.
80

 Metode dalam pengumpulan 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan 

(library research). Maka dari itu metode yang akan digunakan ialah dengan 

mengumpulkan data-data atau literatur-literatur yang relevan dengan 

permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, 

literatur atau data yang diklasifikasikan dalam kelompok data primer, kelompok 

data sekunder. Data primer ialah data yang mejadi sumber pokok dalam penelitian 

ini. Dengan kata lain, data yang mempunyai kata langsung dengan permasalahan 

yang diteliti. Dalam hal ini ialah data-data atau literatur- literatur yang berkaitan 

dengan tema pembahasan penelitian tesis ini yaitu seperti yang telah di sebutkan 

penulis pada sub bab kajian pustaka di atas.  

Kemudian data sekunder yaitu data-data atau literatur-literatur yang 

memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti berdasarkan data 

primer, seperti buku atau referensi lainnya yang disajikan sebagai pendukung 

ataupun pelengkap. Begitu  juga dalam  penulisan tesis ini,  tujuanya agar lebih 
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mudah dalam penulisan dan juga agar  penulisannya  dapat berjalan secara 

sistematis dan teratur. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

D. Teknik Analisis Data 

Tehnik Penelitian ini berupa content analysis atau biasa disebut dengan 

analisis isi. Dengan analisis isi ini diharapkan dapat dihasilkan gambaran tentang 

Konsep Pendidikan menurut syeh Zarnuji secara utuh melalui analisis data dan 

informasi yang di gali dari sumbernya, agar kandungan yang sebenarnya dapat 

mengemuka. Tehnik ini diperlukan, karena tehnik analisis data merupakan proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan. Data yang telah 

terkumpul akan dianalisis dengan tehnik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu 

menjabarkan dalam bentuk kalimat secara jelas, sistematis sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas dan lengkap dalam suatu kesimpulan penelitian ini. 

Sejalan dengan macam penelitian diatas dan tujuannya, serta tema yang 

dikaji tentang “Konsep Pendidikan Menurut syeh Zarnuji” yang erat kaitanya 

dengan seorang pendidik yakni guru dan peserta didik yakni murid, maka metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan suatu kesan panca indra tentang sebuah obyek untuk mengambil 

kesimpulan atau penelitian yang menuturkan dan mentafsirkan data yang 

berkaitan dengan fakta, keadaan, variabel, dan fenomena yang terjadi saat 

penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.
81

 Pelaksanaanya tidak terbatas 
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hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi 

analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.  

Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian di 

analisis. Pada tahap yang terakhir, metode ini harus sampai kepada kesimpulan-

kesimpulan atas dasar penelitian data.  Sedangkan tehnik analisisnya berupa 

content analysis atau biasa disebut dengan analisis isi. Dengan analisis isi ini 

diharapkan dapat dihasilkan gambaran tentang konsep Pendidikan menurut syekh 

zarnuji secara utuh melalui analisis data dan informasi yang di gali dari 

sumbernya, agar kandungan yang sebenarnya dapat mengemuka. Analisis ini 

diperlukan, karena teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga pada 

akhirnya dapat disimpulkan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan 

teknik analisis yang bersifat kualitatif, yaitu menjabarkan dalam bentuk kalimat 

secara jelas, sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap 

dalam suatu kesimpulan penelitian ini.
82

  

E. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data pada skripsi ini dapat dilakukan dengan empat 

cara, yaitu: 

1. Kredibilitas data 

Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah 

kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian 
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tersebut. Strateginya meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan 

penelitian, triangulasi (mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan 

berbagai sumber dari luar data sebagi bahan perbandingan), diskusi teman 

sejawat, analisis kasus negatif dan membercheking.  

2. Transferabilitas. 

Dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada semua  orang 

untuk membaca laporan penelitian sementara yang telah dihasilkan oleh 

peneliti, kemudian pembaca diminta untuk menilai substansi penelitian 

tersebut dalam kaitannya dengan fokus penelitian. Peneliti dapat 

meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan 

mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi yang menjadi sentral pada 

penelitian tersebut. Dengan kata lain apakah hasil penelitian ini dapat 

diterapkan pada situasi yang lain.   

3. Dependabilitas Data 

Apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam 

mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika 

membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. Artinya apakah peneliti 

akan memperoleh hasil yang sama jika peneliti melakukan pengamatan 

yang sama untuk kedua kalinya.
83

 

4. Konfirmabilitas 

Yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya  dimana hasil 

penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam 
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laporan lapangan. Hal ini dilakukan denga membicarakan hasil penelitian 

dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian 

dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.
84
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Biografi Syaikh al-Zarnuji 

1. Riwayat Hidup al-Zarnuji 

Plessner mengatakan al-Zarnuji adalah salah seorang filosof Arab yang 

tidak diketahui nama dan waktu hidupnya secara pasti.
85

 Ada yang menyebutnya 

dengan Burhān al-Dīn, ada juga yang menyebutnya dengan Burhan al-Islam. 

Namun, kedua nama itu diperkirakan sebagai julukan saja atas jasa-jasanya dalam 

menyebarkan Islam. Nama "al-Zarnuji" sendiri diyakini bukan nama asli, tetapi 

nama yang dinisbahkan kepada tempat, yakni Zurnuj atau Zaranj. Al-Qurasyi 

mengatakan Zurnuj adalah sebuah tempat di wilayah Turki.  

Sedangkan menurut Hamawi, Zurnuj adalah sebuah tempat yang terkenal 

di ma wara‟a al-nahr wilayah Turkistan,
86

 tetapi menurut para pakar geografi 

daerah ma wara‟a al-nahr itu bukan di Turkistan, melainkan di Turki.
87

 Dengan 

demikian diperkirakan bahwa ia berasal dari Turki. Mengenai masa hidupnya juga 

masih belum jelas, kecuali sebatas perkiraan-perkiraan saja.  Satu-satunya penulis 

yang menunjuk tahun wafatnya adalah Fuad al-Ahwani.  

Menurut dia al-Zarnuji wafat tahun 591/1194.
88

 Dalam buku Islam 

Berbagai Perspektif: Didedikasikan untuk 70 tahun Prof. H. Munawir Sadjali, 

M.A., Affandi Muchtar mendapat  informasi lain tentang al-Zarnuji berdasar pada 
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data dari Ibn Khalilkan, adalah al-Zarnuji merupakan salah seorang guru Rukn al-

Dīn Imām Zada (Wafat sekitar tahun 573 H) dalam bidang fiqih. Imām Zada juga 

berguru pada Syekh Ridha al-Dīn al-Nishapuri (wafat sekitar antara tahun 550 dan 

600 H) dalam bidang Mujahadah. Kepopuleran Imām Zada diakui karena 

prestasinya dalam bidang Ushūluddin bersama dengan kepopuleran ulama lain 

yang juga mendapat gelar rukn (sendi). 

Mereka antara lain Rukn al-Dīn al- „Amidi (wafat : 615 H) dan Rukn al-

Dīn al-Tawusi (wafat: 600 H). Dari data ini dapat dikatakan bahwa al-Zarnuji 

hidup sezaman dengan Syekh Ridha al-Dīn al-Nisaphuri.
89

 

2. Profil al-Zarnuji dan Risalah Ta’lim Muta’alim 

Az-Zarnuji adalah An-Nu‟man ibn Ibrahim ibn Khalil Az-Zarnuji. Beliau 

adalah sastrawan (adib) yang berasal dari Bukhara. Semula berasal dari Zarnuj, 

suatu kawasan di negeri-negeri seberang sungai Tigris (ma wara`a al-nahr). 

Beliau antara lain menulis kitab al-muwadhdhah syarh al-maqamat al-haririyah, 

dan wafat pada tahun 630 H/2M. Az-Zarnuji hidup pada akhir periode Daulah 

Abbasiyah, sebab Khalifah Abbasiyah terakhir (al-Mu‟tashim) wafat pada tahun 

1258 M. Ada kemungkinan beliau tinggal di kawasan Irak-Iran, sebab beliau juga 

mengetahui syair-syair Parsi di samping banyaknya contoh-contoh peristiwa pada 

masa Abbasiyah yang beliau tuturkan dalam kitabnya. 

Dikatakan pula, bahwa Az-Zarnuji adalah seorang ulama fiqh pengikut 

Madzhab Hanafi , dia merupakan murid al-Farwani al-Marwanani, sehingga 

dimungkinkan beliau tergolong orang yang banyak menggunakan akal dalam 
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berargumentasi, karena diketahui salah satu ciri madzhab ini adalah lebih 

mengandalkan akal (rasio) dan analogi (secara qiyas) dalam berpikir.
90

 

Bukti bahwa Az-Zarnuji pengikut Madzhab Hanafi juga dapat dilihat 

dalam kitabnya ta‟lim al-muta‟alim yang di dalamnya banyak mengutip pendapat 

Abu Hanifah, misalnya “Al-fiqhu ma‟rifat al-nafsi mâ lahâ wa mâ „alaihâ. Mâ al-

„ilmu illa li al-„amali bihi wa al-„amalu bihî tarku al-„âjili lilâjili .” “Fiqih adalah 

pengetahuan tentang hal-hal yang berguna dan yang membahayakan bagi diri 

seseorang. Ilmu itu hanya untuk diamalkannya, sedangkan mengamalkannya 

berarti meninggalkan orientasi dunia demi akhirat.
91

 

3. Latar Belakang Pendidikan Dan Intelektual 

Al-Zarnuji tidak memberikan informasi tentang kehidupannya baik yang 

menyangkut biografi keluarga maupun pendidikannya, sehingga untuk 

mengetahui latar belakang pendidikan dan intelektualitasnya adalah dengan 

mengetahui nama-nama guru yang didatanginya dan isi dari kitab Ta‟līmul al-

Muta‟alim termasuk nukilan-nukilan pendapatnya, bahwa akan diketahui 

kecenderungan pola pikir al-Zarnuji yang tertuang dalam buku tersebut. Adapun 

guru-gurunya yang terkenal sebagaimana dicantumkan dalam kitab Ta‟līmul al-

Muta‟alim diantaranya adalah Abu Hanifah, al-Marghinani, Muhammad bin 

Hasan, Abu Yusuf, Hammad bin Ibrahim, al-Syairazy, Hilal bin Yasar, 

Qowwamuddin, al-Hamdani, al-Hulwani, al-Shadru al-Syahid. 
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Sedangkan menurut para peneliti mengemukakan, bahwa al-Zarnuji 

menuntut ilmu di Buhkhara dan Samarkan, yaitu kota yang menjadi pusat 

kegiatan keilmuan, pengajaran dan lain-lainnya. Masjid-masjid di kedua kota 

tersebut dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan ta‟lim yang diasuh antara lain 

oleh Burhānuddīn Al-Marghinani, Syamsuddīn Abd. al-Wadjdi, Muhammad bin 

Muhammad al-Abd al-Sattar al-Amidi dan lain-lainnya.
92

 

4. Pendidikan Islam pada Zaman al-Zarnuji 

Dalam ilmu sejarah pendidikan Islam, dikenal periodisasi pertumbuhan 

dan perkembangan pendidikan Islam yang dibagi ke dalam lima periode sebagai 

berikut: 

1. Masa Nabi Muhammad Saw (571-632 M) 

2. Masa khalifah yang empat atau khulafah al-rasyidin (632-661 M) 

3. Masa kekuasaan Bani Umayyah di Damsyik (661-750 M) 

4. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad (750-1250 M) 

5. Masa kemunduran kekuasaan Bani Umayyah di Baghdad (1250- 

sekarang).
93

 

Sesuai dengan keterangan di atas, bahwa Burhanuddin al-Zarnuji sekitar 

akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13, maka bila ditarik kesimpulan dari kurun 

waktu tersebut dapat diketahui bahwa Burhanuddin al-Zarnuji hidup pada masa 

periode ke empat, yaitu antara tahun 750-1250M. Dalam catatan sejarah, periode 

ini merupakan zaman keemasan atau 
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kejayaan peradaban Islam pada umumnya, dan pendidikan Islam pada khususnya. 

Dalam hubungan ini Hasan Langgulu mengatakan: “Zaman keemasan ini 

mengenal dua pusat kerajaan, yaitu kerajaan Abbasiyyah yang berpusat di 

Baghdad dan kerajaan Umayyah yang berpusat di Spanyol yang berlangsung 

kurang lebih delapan abad.
94

 

Diketahui, pada masa ini kebudayaan Islam berkembang dengan  pesat 

yang ditandai dengan banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan mulai 

dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, diantara lembaga-lembaga 

tersebut adalah: 

1. Madrasah Nidzamiyah, didirikan oleh Nidzam al-Mulk, seorang pembesar 

pemerintah Bani saljuk. Pada tiap-tiap kota, Nidzam al-Mulk mendirikan satu 

Madrasah yang besar, seperti di Baghdad, Balkh, Naisabur, Heart, Asfahan, 

Bashrah, dan lain-lain.  

2. Madrasah an-Nuriyah al-Kubra yang didirikan oleh Nuruddin Mahmud Zanki 

pada tahun 563 H/1167 M, di Damaskus.  

3. Madrasah al-Muntashiriyyah yang didirikan oleh Khalifah Abbasiyah, al-

Muntashir Billah di Baghdad pada tahun 631 H/1234 M. Sekolah ini dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas yang memadai, seperti gedung berlantai dua, aula, 

perpustakaan dengan kurang lebih 80.000 buku koleksi, halaman dan lapangan 

yang luas, masjid, balai pengobatan dan lain sebagainya. Keistimewaan lain dari 

Madrasah ini adalah karena mengajarkan ilmu fiqih dalam empat madzhab 

(Maliki, Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali). 
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Selain lembaga-lembaga pendidikan di atas, masih banyak lagi lembaga-

lembaga pendidikan Islam lainnya yang tumbuh dan berkembang pesat pada 

zaman al-Zarnuji. Dengan memperhatikan informasi tersebut di atas tampak jelas 

bahwa Burhanuddin al-Zarnuji hidup pada masa ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan Islam tengah mencapai puncak keemasan dan kejayaannya, yaitu 

pada masa akhir masa Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya pemikir-

pemikir Islam ensiklopedik yang sukar ditandingi oleh pemikir-pemikir yang 

datang kemudian.
95

 

Kondisi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan tersebut di atas, 

sangat menguntungkan bagi pembentukan Burhanuddin al-Zarnuji sebagai 

seorang ilmuan atau ulama yang luas pengetahuannya. Atas dasar ini tidak 

mengherankan jika Hasan Langgulung menilai bahwa Burhanuddin al-Zarnuji 

termasuk seorang filosof yang memiliki sistem pemikiran tersendiri dan dapat 

disejajarkan dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, al-Ghazali dan para filosof 

lain.
96

 

Namun, dengan makin banyaknya lembaga-lembaga pendidikan  dan 

pemikir-pemikir yang bermunculan pada masa itu, di sisi lain kondisi 

pemerintahan dan politik sedang tidak menentu (kalau tidak maudikatakan kacau 

balau), khususnya pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Tahun-tahun tersebut 

adalah awal-awal runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan 

perebutan kekuasaan di pemerintahannya, sehingga mengakibatkan kelemahan-
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kelemahan dari dalam. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan Imam Tholhah dan 

Ahmad Barizi dalam bukunya Membuka Jendela Pendidikan Mengurai Akar 

Tradisi dan Interaksi Keilmuan Pendidikan Islam bahwa al-Zarnuji hidup pada 

masa pemerintahan dan pemikiran Islam mengalami kemunduran.
97

 

Perbedaan di atas bisa dimaklumi, karena masa hidup Burhanuddin al-

Zarnuji terjadi pada akhir kurun waktu abad 12 dan awal abad 13.Masa itu adalah 

masa awal kehancuran Islam di Timur, dan dimulai masa kejumudan Islam.Tetapi 

di belahan bumi bagian Barat Islam sedang mengalami kejayaan puncak, yang 

diperintah oleh Bani Umayyah, di Spanyol.Banyak filosof dan pemikir-pemikir 

Islam dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan lahir di situ. 

5. Riwayat Pendidikan  al-Zarnuji  

Mengenai riwayat pendidikan dapat diketahui melalui keterangan yang 

dikemukakan para peneliti. Djudi misalnya, mengatakan bahwa Burhanuddin al-

Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand, yaitu kota yang menjadi pusat 

keilmuan, pengajaran, dan lain-lain. Masjid-masjid di kedua kota tersebut 

dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan Ta‟lim yang diasuh oleh antara lain 

oleh Burhanuddin al-Marghinani, Syams al-Din Abd al-Wajdi Muhammad bin 

Abd as-Sattar al-Amidi dan lain-lainnya.
98

 

Selain itu, Burhanuddin al-Zarnuji juga belajar kepada Ruknuddin al-

Firghinani, seorang ahli fiqih, sastrawan, dan penyair, yang wafat tahun 594 

H/1196 M. Beliau juga belajar kepada Hammad bin Ibrahim, seorang ahli ilmu 
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kalam, disamping sebagai sastrawan dan penyair yang wafat tahun 567 H/1170 M, 

dan beliau juga belajar kepada Rukun al-Islam Muhammad bin Abu Bakar yang 

dikenal dengan nama Khawahir Zada, seorang mufti Bukhara dan ahli dalam 

bidang fiqih, sastra dan syair yang wafat pada tahun 573 H/1177 M, dan lain-

lain.
99

 

Berdasarkan informasi tersebut ada kemungkinan besar bahwa al-Zarnuji 

selain ahli dalam bidang pendidikan dan tasawuf, juga menguasai dalam bidang 

lain, seperti sastra, fiqih, ilmu kalam, dan lain sebagainya, sekalipun belum 

diketahui dengan pasti bahwa untuk bidang tasawuf ia memiliki seorang guru 

tasawuf yang masyhur. Namun, dapat diduga bahwa dengan memiliki 

pengetahuan yang luas dalam bidang fiqih dan ilmu kalam disertai jiwa sastra 

yang halus dan mendalam, seorang telah memperoleh akses (peluang) yang tinggi 

untuk masuk ke dalam dunia tasawuf. Selain karena faktor latar belakang 

pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, faktor situasi sosial dan 

perkembangan masyarakat juga mempengaruhi pola pikir seseorang. Untuk itu 

pada bagian ini juga akan dikemukakan situasi pendidikan pada zaman 

Burhanuddin al-Zarnuji. 

B. Kitab Ta’lim Al-Muta’alim 

1. Gambaran Umum Kitab Ta’lim al-Muta’alim  

Dalam khazanah Islam banyak kitab-kitab yang memiliki kecenderungan 

sama dengan Ta‟līm al-Muta‟allim, dan lebih dahulu dibanding kitab yang ditulis 

oleh al-Zarnuji itu, misalnya, al-Targhib fi al-Ilmi karya Ismail al-Muzani (wafat 
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264 H), Bidayat al-Hidayah dan Minhāj al-Muta‟alim karya Imam al-Ghazali 

(wafat 505 H). Namun, Ta‟līm al-Muta‟allim jauh lebih mengakar di kalangan 

pondok pesantren dibanding kitab-kitab tentang etika mencari ilmu yang lain, 

sekalipun periode penyusunannya jauh lebih dahulu dibanding Ta‟līm al-

Muta‟allim. Bandingkan antara Ta‟līm al-Muta‟allim yang disusun pada akhir 

abad ke-7 H dengan al-Targhib fi al-Ilmi yang dikarang pada pertengahan abad 

ke-3 H. 

2. Sistematika Ta'lim al- Muta'alim 

Kitab kecil ini terdiri dari tiga belas fasal, setengahnya bersifat umum, 

membicarakan bagaimana seharusnya manusia sebagai makhluk hidup 

mengarungi kehidupan. Seperti lazimnya kitab kecil yang berbobot keilmuan, 

sebelum masuk kepada isi, terlebih dahulu dimulai dengan muqoddimah, yang 

termasuk didalamnya, sebab-sebab pengarang menulis kitab ini. 

Fasal pertama mencoba memberi batasan terhadap apa saja yang 

berkaitan dengan isi kitab, tentang ilmu, keutaman-keutamaannya, bagian-

bagiannya dan cara yang seharusnya untuk menghasilkan ilmu itu. Karena 

mencari ilmu itu ibadah, niat mencari ilmu yang wajib itu tidak boleh 

ditinggalkan. Tentu saja yang dilakukan murid itu agar mendapatkan pahala 

disamping dimaksudkan pula untuk memicu dan memacu semangat pencarian, 

menangkal pembiasaan, menjaga konsistensi, menuntun keberhasilan dan tujuan 

ritualistik yang lain. Dari sinilah seharusnya kandungan kitab ta‟lim muta‟alim 

didekati sehingga tuduhan kurang menyenangkan atas ta‟lim al-muta‟alim 

dihindari. 
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Firman Allah  Q.S  Al-Mujadilah ayat 11 tentang keutamaan orang yang 

berilmu: 

                                    

                              

    

Artinya:  

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

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

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(Q.S Al-Mujadilah :11) 

Hadis nabi SAW: 

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَ ٌة َ َل  ُك ِّ ُمْ ِلٍم 

Artinya : 

”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim”. (HR. Ibnu Abdil 

Barr) 

 

Fasal kedua membahas tentang niat dalam mencari ilmu 

  إاا التعلم ِف النية
“Setiap pelajar ketika mencari ilmu harus menata niat”, karena niat merupakan 

pokok dari segala amal ibadah. 

Seperti yang dikemukakan Nabi Muhammad SAW:  

  امنا اا ماا  النيات
“Segala perbuatan tergantung kepada niat” 
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Dalam konteks niat ini, Al-Zarnuji seperti seperti umumnya para ulama 

ahlussunnah sangat mementingkan tentang pentingnya niat seseorang terhadap 

perbuatannya. 

Fasal ketiga dikemukakan perlunya selektif dalam memilih ilmu, guru 

dan teman belajar sebelum mencari ilmu. Pada fasal ini muncul keharusan 

menjaga terus minat belajar, konsistensi dan tabah dalam tekun terhadap ilmu 

yang dipelajari dan dialami. Karena memang ilmu yang dipelajari, guru yang 

mengajar,dan teman yang bersamanya mandalami ilmu itu, bisa berpengaruh 

terhadap kesuksesan belajar. 

Fasal keempat , adalah tentang kewajiban ta'dhim terhadap ilmu itu 

sendiri dan ahli ilmu. Tampilan ta'dhim yang beraneka bentuk itu tentu saja tidak 

boleh keluar dari batas, layak, wajar. Karena memang ta'dhim bagi orang yang 

menuntut ilmu adalah kewajaran, dan sesuatu yang layak dilakukan terhadap yang 

ia merasa harus menta'dhimkannya.  

Dan merupakan garapan penunut ilmuuntuk mengartikulasikannya dalam 

ia memilih tampilan ta'dhim, dilakukannya dengan kesungguhan dan sepenuh hati. 

Tidak kemudia terperangkap kedalam bentuk yang sering kita dengar dengan 

sebutan mudahanah atau mujahalah belaka. Lamis dan menjilat, semu dan tak 

bermakna.
100

 

Untuk itu murid harus pandai dan cermat menentukan pilihan ilmu apa 

yang paling baik yang harus dia cari. Sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahkan 
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ketika bergurupn dia tidak dibenarkan sembarangan dan asal-asalan. Pilihan yang 

ditentukan sendiri akan lebih mendorongnya kepada kesungguhan ta'dhim. Oleh 

Al-Zarnuji  kesungguhan ta'dhimil ilmi dirupakan dengan tidak menjamah kitab 

yang berisi kandungan ilmu itu, kecuali dalam keadaan suci dari hadats. Sebelum 

dia muthola'ah, mengaji atau mengulang pelajaran, berwudhu lebih dahulu. Sebab 

ilmu itu nur dan wudhu mewujudkan nur pada diri. Tidak menaruh kitab sejajar, 

apalagi di bawah bokong. Dan seterusnya. Sedang ilmu yang sebaiknya dipilih 

oleh pencari ilmu secara klasifikasial adalah yang dia hajatkan mendesak bagi 

urusan agamanya, yang dibutuhkan untuk menuntun kebahagiaan masa depan 

seperti halnya dengan ilmu yang berkaitan dengan bekal di akhirat dan dihajatkan 

bagi mengatur hidupnya dunia akhirat.   

Untuk menjadi orang yang pantas ditaati dan diikuti, tidaklah salah apabila 

sebagai guru menengok kembali apa yang telah diungkapkan al-Zarnuji bahwa 

alangkah baiknya dalam memilih guru, pilihlah orang yang lebih alim, wara, dan 

lebih tua usianya.
101

 

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa alim, wara‟, dan lebih tua usianya 

dibanding muridnya, menurut Az-Zarnuji adalah syarat yang harus dipenuhi 

ketika menjadi guru. Sifat-sifat itulah yang dimiliki Hammad bin Abu Sulaiman, 

sehingga Abu Hanifah memilih menjadi gurunya, karena semata-mata seorang 

guru yang tua dan berwibawa, murah hati, serta penyabar. 

Dengan demikian menjadi seorang guru, syekh kiyai atau istilah lainnya 

bagi seorang pendidik tidaklah mudah, karena ini menunjukkan dalam hal murid 
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memilih guru, kalau ada, pilih yang mengumpulkan kealiman yang kealimannya 

dimasyhurkan sebagai handal (al a'lam) yang secara khuluqi, mengatur kehidupan 

keseharian sedemikian rupa sehingga tidak terkena imbas aib sosial, menjauhi 

kedurhakaan dan maksiat serta menjaga muru'ah (al-auro‟) dan yang memiliki 

nilai lebih dalam kematangan ilmu dan amalnya serta lebih tua usianya daripada 

ulama  lain. Hal ini barangkali dimaksudkan agar tertancap pada diri murid 

kemantapan berguru. Dengan demikian tanpa ragu-ragu lagi, murid bersikap 

ta'dhim kental kepada gurunya itu. Oleh Al-Zarnuji, dicontohkan dengan tidak 

ngomong kalau tidak diperintah, tidak bergeser tempat duduk sebelum sang guru 

beranjak dari tempatnya, tidak terlalu dekat dan tidak pula terlalu jauh dari guru, 

ketika diajar tidak berulah yang menyebabkan guru terganggu.    

Mematuhi segala perintahnya apapun bentuknya. Dan seterusnya. ta'dhim 

ini berlanjut kepada keluarga sang guru. Pendek kata secara moral ta'dhim kepada 

guru ini, dilakukan oleh tholib untuk mendapat perkenannya. Bukankah gurupun 

harus memberi dengan sifat kasih dan sepenuh hati pula. Oleh Al-Zarnuji guru 

disamakan dengan dokter (thobib). Kalau dia tidak dihormati, dia tidak akan 

memberi yang terbaik yang sangat dibutuhkan murid atau pasien itu, meskipun dia 

(pura-pura) memeriksanya dan menuliskan resep.  

Fasal kelima membahas tentang bersungguh-sungguh bercita luhur, 

seorang pelajar harus bersungguh-sungguh hati dalam belajar serta istiqomah. 

Seperti yang di firmankan Allah SWT. Q.S Al-Ankabut : 69. 
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Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, 

benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan 

Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”. 

 

Fasal keenam membahas tentang ukuran dan urutannya mencari ilmu, 

adalah tentang bagaimana seharusnya mencari ilmu berbuat. Dia harus sungguh-

sungguh dan disiplin. Kesungguhannya itu menopang diatas cita-cita yang 

luhur.
102

 Memulai (starting) terjun, memperkirakan kemampuan dan tertib belajar 

sesuai dengan kondisi diri dan ihwal ilmu yang diterjuni . 

Fasal ketujuh membahas tentang tawakkal, kapan seyogyanya tholibul 

ilmi, berusaha menghasilkan, ramah dan setia terhadap cita-cita, seorang penunut 

ilmu harus tabah dalam menghadapi rintangan sehinnga ia akan merasakan 

lezatnya ilmu. 

Fasal kedelapan, adalah tentang waktu-waktu belajar, seyogyanya 

penuntut ilmu tidak melewatkan waktunya dengan sia-sia,  seluruh waktunya 

adalah untuk belajar. 

Fasal kesembilan tentang saling mengasihi dan menasehati, penuntut ilmu 

harus memilki jiwa yang baik, mengasihi sesama serta memiliki jiwa sosial yang 

tinngi. 

Fasal kesepuluh tentang istifadah yaitu menambah wawasan tentang 

keilmuannya, seorang penunutut ilmu dituntut untuk membuat catatan-catatan 

baik berupa tulisan maupun hafalan. 
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Fasal kesebelas tentang sifat , waro' yaitu menjaga dari hal-hal yang belum 

jelas hala-haramnya, bisa dengan menjaga makanan dan perbuatan yang dilarang 

untuk tidak disantap atau dilakukan. Asupan makanan dan minuman dapat 

meningkatkan kecerdasan seseorang, bahkan al-Qur‟an memerintahkan kita untuk 

makan dan minum makanan halal lagi baik. 

Fasal kedua belas tentang  apa saja yang membuat orang mudah 

menghafal dan yang mudah membuat orang gampang lupa.  

Fasal yang terakhir adalah tentang amalan dan bacaan yang membuat 

pelakunya tercurahi rizqi Allah 

C. Konsep Pendidikan Dalam Kitab Ta’lim Muta’alim 

Secara umum, kitab Ta‟lim al-Muta‟allim membicarakan tentang konsep 

pendidikan Islam yang mencakup: tujuan pendidikan, pendidik, pelajar, alat 

pendidikan, lingkungan pendidikan, serta metode belajar yang berorientasi pada 

etika Islam. Konsep etika dalam pendidikan Islam tersebut dijabarkan ke dalam 

tiga belas bab atau pasal.
103

 Tiga belas pasal tersebut meliputi tentang: urgensi 

memahami dan keutamaan ilmu (mahiyah al-ilmu wa al-fiqh wa fadhlihi); niat 

ketika belajar (al-niyyah hal al-ta‟allum); memilih guru, teman, dan relasi yang 

baik dengannya (ikhtiyar al-muta‟allim wa al-ustaz wa al- syarik wa al-tsabat 

alaihi); mengagungkan ilmu dan orang berilmu (ta‟zim al-ilmu wa ahlihi); giat,  

tekun, dan berdedikasi dalam mencari ilmu (al-jadd wa al-muwazdabah wa al-

himmah); sistematika pembelajaran yang baik (bidayah al-sabaq waqadruhu 
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watartibuhu); tawakkal (al-tawakkul); waktu yang baik memperoleh pengajaran 

(waqt al-tahsil); simpati atau empati dan nasehat (al-syafaqah wa al-nasyihah); 

mengambil manfaat (al-istifadah); bersifat wara‟ (jauh dari maksiat); ketika 

belajar (al-wara‟ fi hal al-ta‟allum); sesuatu yang menyebabkan hapal dan lupa (fi 

ma yuritsu al-khifdz wa mayuritsu al nisyan); sesuatu yang bisa menarik dan 

menolak rezeky, dan sesuatu yang bisa memanjangkan dan memendekkan umur 

(fi ma yajlibu al-rizky wa ma yamna uhu wa ma yazid al-umr wa wa yunqishu).
104

 

Dipilihnya judul dan pokok-pokok bahasan seperti yang telah disebutkan 

di atas, merupakan hasil pertimbangan al-Zarnuji dengan terlebih dahulu 

mencermati dan melakukan istikharah.  Agar lebih jelasnya, di bawah ini kami 

paparkan pokok-pokok konsep kitab tersebut: 

1. Urgensi memahami dan keutamaan Ilmu (ما ى ة ا علم ًا فمو ًفضلو)  

Mu‟allif (pengarang kitab), menjelaskan urgensi memahami dan 

keutamaan ilmu, untuk mendorong para penuntut ilmu agar tekun 

mempelajarinya.Beliau menerangkan hakikat ilmu agar para penuntut ilmu tidak 

selalu dalam keadaan kebodohan. Nabi Saw bersabda bahwa “menuntut ilmu itu 

wajib bagi setiap muslim dan muslimat”.  

Memulai dengan hadis syarif karena mengharapkan keberkahan. 

Maksudnya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardhu‟ain bagi setiap muslim 

laki-laki dan perempuan yang mukallaf, seperti ilmu yang membebankan untuk 

menerangkan ma‟rifat kepada Allah SWT. dengan mengESAkan-Nya serta 

membenarkan adanya Rasul. 
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Demikian pula bagi setiap muslim diwajibkan mempelajari ilmu 

bermasyarakat, dan teori-teori dalam bekerja agar dapat terpelihara dari larangan 

agama. Sebab siapa yang akan melakukan suatu pekerjaan, maka ia diwajibkan 

untuk mengetahui ilmunya dan memelihara diri dari larangan agama.
105

 Setiap 

muslim juga wajib mengetahui ikhwal hatinya untuk  bertawakkal, kembali, dan 

takut kepada Allah SWT, serta rela akan hukum-hukum-Nya dan ketetapan-Nya. 

Karena hal itu akan terjadi dalam segala keadaan, tidak terbatas pada keadaan 

tertentu saja. Maka ia wajib mengetahui ilmunya, karena akan menyangkut setiap 

pribadi muslim. Tanpa demikian maka hukumnya fardhu kifayah, yaitu jika salah 

seorang sudah ada yang melakukannya maka yang lain menjadi gugur semua. 

Adapun kemuliaan ilmu siapapun tidak akan menyangsikannya. Sebab ia 

merupakan sifat pemberian Allah SWT, yang di berikan khusus kepada umat 

manusia. Karena sifat-sifat selain ilmu, baik manusia maupun binatang juga 

memiliki, seperti sifat pemberani, kuat, sosial, giat, dan sebagainya. Dengan ilmu 

Allah SWT, menampakkan derajat Nabi Adam as.Melebihi derajat para malaikat, 

sehingga para malaikat diperintahkan bersujud menghormati kepada Nabi Adam. 

2. Niat Ketika Belajar (ا ن ة في حال ا حعلم)  

Penuntut ilmu sebaiknya berniat dalam menuntut ilmu semata-mata untuk 

mencari keridhaan Allah SWT, untuk memperoleh pahala di akhirat, 

menghilangkan kebodohan pada dirinya dan dari seluruh orang bodoh, untuk 
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menghidupkan agama dan menegakkan agama Islam.
106

 Maka setelah sukses 

jangan sampai semata-mata untuk memburu keduniaan yang begitu hina, sedikit, 

dan cepat sirna. Penuntut ilmu sebaiknya mau berpikir dalam belajar, kesulitan 

apa yang dihadapi dan kepayahan apa yang dihasilkan, sebab ia telah menekuni, 

mempelajari ilmu dengan penuh kesungguhan, banyak mengalami kepayahan dan 

kedukaan.  

Penuntut ilmu jangan sekali-kali mempunyai perasaan tamak yang tidak 

semestinya, kecuali tamak untuk menghasilkan ilmu, maka tamak seperti ini 

diperbolehkan, tidak berbahaya, bahkan merupakan sasaran kemuliaan. 

Hendaklah penuntut ilmu menjaga diri dari perkara yang dapat menjadikan 

hinanya ilmu dan ahlinya, sebab memelihara perbuatan seperti ini merupakan 

keharusan agar ia tidak tertimpa kehinaan ilmu dan ahlinya. Ahli ilmu hendaknya 

bersifat tawadhu, karena merupakan sifat antara sombong, rendah hati, dan iffah. 

3. Memilih Guru, teman, dan relasi yang baik dengannya  

 (في اخح ر ا علم ًاالسحاذ ًا شريك ًا ث ات)

 

Burhanuddin al-Zarnuji menganjurkan kepada penuntut ilmu untuk 

memilih ilmu yang ada sejak dulu, yaitu ilmu Nabi Saw, ilmu para sahabatnya, 

ilmu para tabi‟in dan tabi‟it tabi‟in, dan bukan ilmu yang baru yaitu yang belum 

ada pada zaman mereka tetapi dibicarakan sesudah mereka dalam suatu abad, 

seperti ilmu logika, ilmu hikmah, dan ilmu khilaf. Sesuai dengan keterangan di 

atas, menjadi bukti bahwa mempelajari ilmu seperti yang telah di sebutkan adalah 

termasuk tercela, sehingga hal ini bisa diprediksi bahwa zaman kejumudan 
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berawal dari sini dimana para penuntut ilmu dilarang mempelajari ilmu logika, 

hikmah, dan filsafat.Mereka hanya dianjurkan untuk menuntut ilmu kuno, yaitu 

ilmu yang ada pada zaman Nabi, seperti al-Qur‟an dan al-Hadis saja.  

Adapun memilih guru, menurut Burhanuddin al-Zarnuji hendaknya 

memilih guru yang lebih alim, wira‟i dan lebih tua umurnya. Karena guru yang 

alim, wira‟i dan tua umurnya biasanya lebih teliti, berjiwa social, dan 

penyabar.Dan hendaklah memilih seorang guru yang kira-kira cocok dalam 

memberikan pelajaran. Oleh karena itu, berpikirlah dengan sungguh-sungguh 

selama dua bulan atau lebih untuk memilih guru, dan mintalah saran kepada 

orang-orang yang dipandang perlu, sehingga para  penuntut ilmu tidak akan 

berpindah-pindah guru.  

Sebaiknya para penuntut ilmu tetap tabah dan sabar pada seorang guru dan 

satu kitab, sehingga tidak akan meninggalkannya agar dapat berhasil dengan 

sempurna. Dan tetaplah pada satu bidang ilmu dari berbagai macam ilmu dan 

tidak sibuk pada bidang yang lain sampai bidang ilmu yang pertama benar-benar 

dikuasai. Dalam menuntut ilmu, hendaklah tetap tabah dan sabar dalam 

menghadapi berbagai macam bahaya dan ujian mental yang muncul dalam 

menuntut ilmu, sebab gudang kesuksesan adalah didalam menghadapi cobaan. 

Adapun untuk memilih teman maka pilihlah orang yang rajin, wara‟i (memelihara 

diri dari yang haram), bertabiat benar, dan saling pengertian.
107

 

 

 

                                                             
107 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 15. 
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4. Mengagungkan ilmu dan orang berilmu (في جعظم ا علم ًاىلو)  

Penuntut ilmu hendaknya mengagungkan ilmu dan ulama (ahli ilmu) serta 

memuliakan dan menghormati guru. Tanpa demikian maka tidak akan diperoleh 

ilmu yang bermanfaat (ilmu alnafi).
108

 Sebagaimana dikatakan bahwa suksesnya 

seseorang disebabkan mengagungkan ilmu, ulama, dan guru, serta memuliakan 

dan menghormatinya.Sebaliknya, kegagalan seseorang dalam belajar itu karena 

tidak mau mengagungkan, memuliakan, dan menghormatinya, bahkan 

meremehkannya. Manusia tidak akan pernah kufur dikarenakan berbuat 

kemaksiatan, tetapi manusia dapat menjadi kufur karena tidak mau menghormati 

perintah Allah SWT, dan larangannya dengan meremehkan dan menganggap 

ringan serta sepeleh.  

Di antara mengagungkan guru yang harus diperhatikan dan dilaksanakan 

seorang murid atau penuntut ilmu adalah: 

1. Jangan berjalan di depan guru. 

2. Jangan menduduki tempat duduk guru. 

3. Jangan mendahului bicara di hadapan guru kecuali dengan izinnya. 

4. Jangan banyak bicara di hadapan guru. 

5. Jangan bertanya sesuatu yang membosankan guru. 

6. Jika berkunjung kepada guru harus menjaga waktu, dan jika guru  

belum keluar maka jangan mengetuk-ngetuk pintu, tapi bersabarlah 

hingga guru keluar.  

7. Selalu memohon keridhaannya.  

                                                             
108 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 16. 
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8. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan guru. 

9. Menjelaskan perintah guru asal bukan perintah maksiat. 

10. Menghormati dan memuliakan anak-anak, family, dan kerabat guru.
109

 

Adapun yang termasuk dalam mengagungkan guru ilmu adalah  

mengagungkan kitab dengan membaca dan menelaahnya, memperindah tulisan 

dalam kitab, tidak menulis terlalu kecil, mengagungkan dan menghormati teman-

teman yang menemani dalam menuntut ilmu dan belajar, serta siapa saja yang 

pernah mengajar yaitu guru.
110

 

Penuntut ilmu sebaiknya jangan sampai memilih bidang ilmu pengetahuan 

semaunya sendiri tanpa memusyawarahkan pada gurunya, tetapi arahkanlah dan 

mintalah pertimbangan pada guru.Jangan duduk terlalu dekat dengan guru di 

waktu sedang belajar, kecuali terpaksa. 

5. Giat, tekun, dan berdedikasi dalam mencari ilmu  

  (في ا جدًا مٌاظ ة ًا يمة)

Penuntut ilmu harus benar-benar giat, dan tekun penuh semangat, 

bersungguh-sungguh secara kontinyu, dan mempunyai minat atau cita-cita yang 

kuat.
111

 Hal ini telah diisyaratkan dalam al-Qur‟an surat al-Ankabut, ayat 69, 

sebagai berikut:  

                      

 

 

                                                             
109 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 17. 
110 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 19. 
111 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 20. 
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Artinya : 

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- 

benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan 

Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.  

 

Ayat tersebut mengandung maksud bahwa orang-orang yang bersungguh-

sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah SWT, akan  menunjukkan jalan 

memperoleh ilmu kepada mereka. Dalam pengertian ini dikatakan bahwa siapa 

yang bersungguh-sungguh dan berusaha mencari sesuatu dengan baik pasti 

berhasil, siapa tekun pasti sukses, dan siapa yang mengetuk pintu terus menerus 

tentu dibukakan dan dapat masuk. Demikianlah pula dengan kadar susah 

payahmu, maka cita-citamu pasti sukses dan berhasil.  Janganlah penuntut ilmu 

memaksakan dirinya, dan jangan pula memperlemah dirinya sehingga tidak mau 

bertindak dan memutuskan aktivitas, tetapi berbuatlah dalam menuntut ilmu 

dengan hati-hati. Penuntut ilmu harus mempunyai minat dan cita-cita yang tinggi 

terhadap ilmu.Sebab manusia dapat terbang dengan cita-citanya, sebagaimana 

burung terbang dengan kedua sayapnya.
112

 Modal pokok untuk menghasilkan 

sesuatu adalah faktor kesungguhan dan cita-cita yang kuat. 

6. Sistematika pembelajaran yang baik (بداية ا س ك ًلدره ًجرج  و) 

Burhanuddin al-Zarnuji mengemukakan sistematika pembelajaran sebagai 

berikut: “orang yang baru mulai belajar sebaiknya membuat tingkatan-tingkatan 

pelajaran kira-kira mampu mengulang-ulangi sampai dua kali. Selanjutnya setiap 

hari ditambah satu kalimat umpamanya, sehingga kalau pelajarannya sudah 

banyak ia tetap mampu mengulangi dua kali dan seterusnya demikian.  

                                                             
112 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 23. 
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Penuntut ilmu hendaknya menambah pelajarannya secara perlahan-lahan 

dan sedikit demi sedikit.
113

 Sebaiknya penuntut ilmu dalam memulai 

pembelajarannya memilih kitab yang lebih mudah dipahami dan di waktu 

mengikuti pembelajarannya sebaiknya para penuntut ilmu mencatat dan memberi  

tanda, lalu diingat dengan sungguh-sungguh dan ditelaah berulang kali, dan 

jangan sampai menulis masalah yang tidak dipahami.
114

 

Penuntut ilmu harus saling berdialog dan berdiskusi serta bertukar pikiran 

dengan teman-temannya. Dalam perdebatan diskusi harus saling menghormati 

pendapat orang lain, dengan ketenangan hati, ikhlas, dan berpikir jernih, serta 

tidak emosional. Jangan sampai menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, 

sebab bermusyawarah dan berdiskusi itu adalah untuk memecahkan topik yang 

akan mewujudkan interprestasi dan menghasilkan konglusi yang benar. Hal ini 

dapat berhasil dengan kejernihan berpikir, ketenangan hati, dan saling 

menghormati. Karena mewujudkan kebenaran itu tidak akan berhasil jika disertai 

ambisi dan emosional. Maka tidak boleh dan tidak etis jika tujuan pembahasan 

diskusinya untuk mengalahkan dan menjatuhkan lawannya.Sebab berdialog, 

bertukar pendapat, dan berdiskusi itu diperbolehkan jika maksud dan tujuannya 

untuk mewujudkan kebenaran.
115

 

                                                             
113 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 28. 
114 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 29. 
115 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 30. 
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Penuntut ilmu sebaiknya seluruh waktunya dipergunakan untuk 

merenungkan dan memikirkan kehalusan ilmu.
116

 Sebab orang yang sukses 

memiliki kedalaman ilmu karena mampu mencurahkan kesanggupan daya pikir 

terhadap ilmu.Maka dikatakan “berpikirlah engkau, maka engkau akan 

menemukan”.  

Penuntut ilmu sebaiknya membuat jadwal khusus untuk belajar sendiri, 

diterapkan beberapa kali setiap hari.
117

 Sebab belajar itu dapat sukses dan 

membekas dalam hati dengan cara harus diulang-ulang dalam mempelajarinya dan 

penuh kesungguhan. 

7. Tawakal (ا حٌكل) 

Tawakal maksudnya menyerahkan urusan kepada Allah SWT.selanjutnya 

penuntut ilmu wajib bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan merasa bingung 

atau susah dalam urusan rizky.
118

  

Orang yang cerdik tidak perlu merasa prihatin terhadap urusan keduniaan, 

sebab merasa prihatin dan susah itu tidak akan merubah nasib dan tidak membawa 

manfaat, bahkan dapat membahayakan hati, akal, dan tubuh, serta merusak amal-

amal kebaikan. Penuntut ilmu harus mengurangi urusan keduniaan yang dapat 

merintangi tercapainya ilmu dengan sekuat kesanggupan. 

 

 

                                                             
116 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah),hal. 31. 
117 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah),hal. 34. 
118 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah),hal. 35. 



92 
 

 
 

8. Memperoleh pengajaran (ًلث ا حص ل)  

Waktu yang utama untuk mendapatkan ilmu adalah pada permulaan masa 

remaja, waktu sahur, dan waktu antara maghrib dan isya. Tetapi waktu isya lebih 

utama dari pada maghrib. Penuntut ilmu sebaiknya menghabiskan seluruh 

waktunya untuk menghasilkan ilmu. Jika telah menyelesaikan penguasaan satu 

bidang ilmu dan merasa jenuh dengan satu ilmu, maka beralihlah pada bidang 

ilmu lain, sebab setiap ilmu mengandung suatu kelezatan, dan perlu merasakan 

kelezatan ilmu yang lain. 

9. Simpati atau Empati dan Nasihat (ا شفمة ًا نص حة)  

Seorang penuntut ilmu harus bisa bersikap kasih sayang, salingmemberi 

nasehat, dan berkehendak baik, jangan sampai berbuat dengki dengan teman yang 

lain, sebab kedengkian itu berbahaya dan tidak membawa manfaat.
119

 Ahli ilmu 

jangan sampai mempertajam perselisihan dan pertentangan, apalagi kalau sampai 

timbul perselisihan dan permusuhan hanya dapat menyia-nyiakan seluruh 

waktunya. Orang berbuat baik akan dibalas karena kebaikannya, sedangkan orang 

yang berbuat jahat akan mencukupinya karena kejahatannya.  

Hendaknya para penuntut ilmu memperbaiki jiwanya, jangan hanya 

berpikir hanya untuk mengalahkan musuhnya, bahkan jauhilah sikap permusuhan 

terhadap orang lain, sebab dampaknya tidak dapat membawa keberhasilan ilmu 

dan hanya menyia-nyiakan waktu.Bersabarlah menahan perasaan yang kurang 

baik dan menyakitkan, terutama dari perbuatan orang-orang bodoh.
120

  

                                                             
119 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 36. 
120 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah),  hal. 37. 
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Jauhilah prasangka buruk terhadap orang lain, karena buruk sangka dapat 

menimbulkan perpecahan dan permusuhan. 

10. Mengambil Manfaat (االسحفادة)  

Sebaiknya penuntut ilmu senantiasa mengambil manfaat atau mencari 

faedah setiap waktu dan kesempatan, sehingga dapat sukses  memperoleh 

keutamaan dan kesempurnaan ilmu, adapun metode memperoleh faedah adalah 

hendaknya setiap waktu dan kesempatan selalu membawa pena untuk mencatat 

apa saja yang didengar tentang faedahfaedah yang berhubungan dengan ilmu.
121

 

Sebaiknya para penuntut ilmu benar-benar memperhatikan para sesepuh 

dan menyempatkan mendatangi para ulama serta mencari faedah-faedah dari 

mereka selagi mereka masih ada kesempatan untuk dijumpai.  Para penuntut ilmu 

harus menahan kesulitan, menanggung kesengsaraan dan kehinaan semasa belajar 

mencari ilmu.Merindukan sesuatu itu tercela kecuali kerinduan menuntut ilmu. 

Dengan rindu menuntut ilmu maka akan timbul kerinduan terhadap guru, kawan, 

dan para ulama untuk mencari faedah pada mereka. 

11. Bersikap Wara Ketika Belajar (ا ٌرع في حال ا حعلم)   

Sifat wara maksudnya memelihara diri dari yang haram. Di antara sifat 

wira‟i adalah selalu menghindari kenyang dan menjauhi banyak tidur, bahkan 

jangan sampai banyak membicarakan ilmu yang tidak manfaat, karena terlalu 

banyak membahas ilmu yang tidak bermanfaat merupakan senda gurau dan 

menyia-nyiakan umur.Hendaknya menjaga diri jangan sampai memakan makanan 

pasar jika mampu menjaga diri darinya, sebab makanan pasar mudah sekali 

                                                             
121 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 38. 
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terkena najis dan kotoran, dapat menjauhkan diri dan mengingat Allah SWT, dan 

lebih dekat kepada lupa sehingga menjadi pelupa.Demikian juga para fakir miskin 

melihat makanan itu, sedangkan mereka tidak mampu untuk membelinya.Jadi 

tinggal keinginannya saja, sehingga hatinya kurang merasa enak.Hal itulah 

menyebabkan hilangnya keberkahan.
122

 

Diantara sifat wira‟i bagi penuntut ilmu antara lain: menjauhi orang-orang 

yang sembarang prilakunya, menjauhi orang-orang yang terbiasa berbuat 

kerusakan, banyak maksiat, suka menganggur, serta membiasakan duduk 

menghadap kiblat. Sebaiknya penuntut ilmu jangan sampai mengabaikan dan 

jangan malas melakukan tata kesopanan dan tata susila dalam belajar. Sebab siapa 

yang mengabaikan tata kesopanan, maka ia terhalang dari beberapa kefardhuan, 

maka ia terhalang dari pahala akhirat, yaitu pahala yang dijanjikan kepada orang 

yang ahli melakukan kefardhuan. Penuntut ilmu sebaiknya banyak melakukan 

shalat-shalat sunnah dan membiasakan shalat dengan khusu‟, sebab hal ini dapat 

memberikan pertolongan kepadanya untuk memperoleh ilmu dan mensukseskan 

belajar.
123

 

12. Sesuatu yang Menyebabkan Hafal dan Lupa  

 (ف ما يٌرخ ا حفظ ًف مايٌرخ ا نس ان)

Burhanuddin al-Zarnuji menyebutkan beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan hafalan, antara lain: 

1. Bersungguh-sungguh dan kontiniu dalam belajar 

2. Menyedikitkan makan 

                                                             
122 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 39. 
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3. Membiasakan melakukan shalat sunnah di tengah malam seperti tahajud 

dan lain-lain 

4. Membiasakan membaca al-Qur‟an 

5. Membiasakan membaca basmallah, tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah 

6. Memperbanyak membaca shalawat atas Nabi Saw 

7. Membiasakan bersiwak (sikat gigi) 

8. Minum madu, makan kadaran dengan gula, makan anggur merah 21 

buah setiap pagi sebelum makan apa-apa 

9. Makan sesuatu yang dapat mengurangi dahak dan sesuatu yang 

basah.
124

 

Adapun hal-hal yang menyebabkan lupa antara lain:  

1. Berbuat maksiat 

2. Memperbanyak perbuatan dosa 

3. Rindu dan tergila-gila terhadap keduniaan 

4. Memperbanyak kesibukan kerja dan kerinduan hati 

5. Memakan tumbar basah 

6. Memakan buah-buahan yang asam 

7. Melihat orang disalib 

8. Membaca tulisan yang ditulis pada patok kubur 

9. Berjalan di antara gandengan onta 

10.  Membuang kutu kepala manusia hidup-hidup ke tanah 

11. Berbekam pada lekuk leher belakang
125
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13. Sesuatu yang Bisa Menarik dan Menolak Rizky, dan sesuatu yang 

Bisa Memanjangkan dan Memendekkan Umur  

  (ف ما يجلب ا رزق ًما يسيد في ا عمر ًما ينمصو)

Para penuntut ilmu membutuhkan rizky untuk menguatkan fisiknya. Maka 

ia harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mendatangkan dan menolak rizky 

serta hal-hal yang dapat memanjangkan dan memendekkan umur. 

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan menolak rizky antaralain: 

1. Biasa melakukan perbuatan dosa  

2. Biasa berdusta dan berbohong 

3. Biasa tidur pagi hari 

4. Banyak tidur malas berusaha
126

 

Dan hal-hal yang dapat menjadikan fakir antara lain:  

1. Tidur telanjang lepas pakaian  

2. Kencing dengan telanjang bulat 

3. Makan dalam keadaan junub 

4. Makan dengan berbaring 

5. Mengabaikan sisa hidangan makan 

6. Membakar kulit bawang merah 

7. Menyapu rumah dengan kain 

8. Menyapu rumah malam hari 

9. Menyapu sampah tidak segera dibuang 

10. Berjalan di muka orang-orang tua atau mendahuluinya 

                                                                                                                                                                       
125 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 42. 
126 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 43. 
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11. Memanggil orang tua dengan menyebut namanya saja 

12. Mencungkili sela-sela gigi dengan benda keras 

13. Mencuci tangan dengan tanah dan debu 

14. Duduk di atas tangga 

15. Bersandar pada salah satu kaca-kaca pintu 

16. Berwudhu di tempat peristirahatan 

17. Menjahit pakaian yang sedang dipakai 

18. Menyapu muka menghilangkan keringat dengan kain 

19. Tidak mau membersihkan rumah laba-laba di rumah 

20. Mempermudah dalam mengerjakan shalat, tidak mau merendah dan 

khusyu 

21. Segera keluar dari masjid setelah shalat shubuh 

22. Pagi-pagi sekali berangkat ke pasar 

23. Menunda-nunda pulang dari pasar 

24. Membeli potongan-potongan roti dari fakir miskin 

25. Mendo‟akan jelek kepada anak 

26. Tidak mau menutupi tempat-tempat 

27. Memadamkan lampu dengan tiupan nafas 

28. Menulis dengan pena atau pulpen yang diikat (sudah rusak) 

29. Bersisir dengan sisir yang sudah pecah-pecah (rusak) 

30. Tak mau mendo‟akan baik kepada orang tua 

31. Memakai sorban dengan duduk 

32. Memakai celana sambil berdiri 
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33. Bakhil, menahan memberikan sesuatu kepada orang lain 

34. Terlalu menghemat 

35. Malas 

36. Menunda-nunda kesempatan 

37. Pemboros 

38. Mengabaikan segala urusan
127

 

Setelah selesai menyebutkan hal-hal yang dapat menyebabkan lupa dan 

kefakiran, Burhanuddin al-Zarnuji menjelaskan hal-hal yang dapat menjadikan 

kecukupan rizky dan keberkahan, antara lain: 

1. Rajin bersedekah 

2. Membiasakan bangun tidur pagi-pagi 

3. Memiliki tulisan yang indah 

4. Bermuka manis 

5. Berbicara baik dan menarik 

6. Menyapu halaman dan mencuci tempat-tempat 

7. Mengerjakan shalat dengan khusyu dan ta‟dzim dengan memenuhi 

syarat, rukun, sunnah, dan tata kesopanannya 

8. Membiasakan mengerjakan shalat dhuha  

9. Membiasakan membaca surat al-waqi‟ah terutama di tengah malam, 

saat manusia sedang tidur, surat al-Mulk, al-Muzammil, al-Insyirah, 

dan al-Lail  

10. Membiasakan datang ke masjid sebelum adzan 

                                                             
127 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 44. 
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11. Membiasakan bersuci, bila hadas selalu berwudhu 

12. Mengerjakan shalat fajar dan witir di rumah 

13. Tidak membicarakan urusan keduniaan setelah shalat witir 

14. Menjauhi banyak duduk bersama para wanita, kecuali bila ada hajat 

15. Meninggalkan omong kosong yang tidak berfaedah bagi agama dan 

dunianya 

16. Setiap hari membaca tasbih, tahmid, dan istighfar sebanyak 100 kali 

17. Setiap sesudah fajar dan setelah shalat maghrib membaca tahmid, 

tasbih dan tahlil sebanyak 33 kali 

18. Membaca istighfar 70 kali sesudah shalat fajar 

19. Memperbanyak membaca khalaqah 

20. Memperbanyak membaca shalawat atas Nabi Saw 

Adapun hal-hal yang memperpanjang umur antara lain:
128

 

1. Berbuat kebaikan 

2. Tidak menyakiti sesama muslim  

3. Menghormati para ulama dan orang-orang tua dengan mengagungkan 

mereka  

4. Membiasakan bersilaturahmi 

5. Menjaga diri memotong pohon yang masih hidup dan basah kecuali  

dalam keadaan darurat 

6. Menyempurnakan wudhu 

7. Menunaikan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama (haji qiran) 

                                                             
128 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 45. 
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8. Menjaga kesehatan
129

 

Setelah selesai merangkumkan seluruh pembahasannya, Burhanuddin al-

Zarnuji mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT, atas 

usahanya bisa merangkumkan seluruh pembahasan kitabnya. Kemudian beliau 

menyampaikan shalawat dan salam terhadap Nabi Muhammad Saw.
130

 

D. Konsep Pendidikan al-Zarnuji  Dalam Kitab Ta’lim Al-Muta’alim 

Adapun kosep pendidikan menurut Al-Zarnuji dalam kitab ta‟lim Al-

Muta‟alim adalah: 

1. Tujuan Menuntut Ilmu Menurut al-Zarnuji 

Pendidikan merupakan upaya belajar dengan bantuan orang lain untuk 

mencapai tujuannya. Maksud tujuan pendididkan atas belajar atau memperoleh 

ilmu disini ialah suatu kondisi tertentu yang dijadikan acuan untuk menentukan 

keberhasilan pendidikan atau belajar. Dengan kata lain tujuan pendidikan atau 

belajar dalam arti pendidikan mikro ialah kondisi yang diinginkan setelah 

individu-individu melakukan kegiatan belajar. Tujuan adalah apa yang 

direncanakan oleh manusia, diletakkannya sebagai pusat perhatian, dan demi 

merealisasikannya dia menata tingkah lakunya. Tujuan itu sangat penting artinya 

karena dia berfungsi sebagai pengakhir segala kegiatan, mengarahkan segala 

aktivitas pendidikan, merupakan titik pangkal untuk  mencapai tujuan-tujuan 

lanjutan dari pertama, tolak ukur keberhasilan suatu proses belajar mengajar, dan 

memberi nilai (sifat) pada semua kegiatan tersebut. Kualitas dari tujuan itu sendiri 

                                                             
129 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 46. 
130 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 47. 
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bersifat dinamis dan berkembang  sesuai dengan perkembangan kualitas 

kehidupan manusia.
131

 

Menurut al-Jamaly, tujuan pendidikan Islam antara lain:  

a. Agar seorang mengenal statusnya diantara makhluk dan tanggung jawab 

masing-masing individu di dalam hidup mereka di dunia. 

b. Agar mengenal interaksinya di dalam hidup masyarakat dan tanggung 

jawab mereka ditengah-tengah sistem kemasyarakatan. 

c. Supaya manusiakenal alam semesta dan membimbingnya untuk 

mencapai hikmat Allah SWT, di dalam menciptakan alam semesta dan 

memungkin manusia menggunakannya.  

d. Supaya manusia kenal akan Tuhan Pencipta alam ini dan mendorongnya 

untuk beribadah kepadanya.
132

 

Menurut al-Abrasy, bahwa tujuan umum yang asasi bagi pendidikan Islam 

yaitu: 

a. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia 

b. Untuk persiapan kehidupan dunia dan akhirat 

c. Untuk persiapan rezeky dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan 

d. Untuk menumbuhkan jiwa ilmiah dan memuaskan keinginan diri untuk 

mengetahui dan memungkinkan ia menkaji ilmu sekedar sebagai ilmu. 

                                                             
131 Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Suka Press, 

2007), hal. 49.   
132 Muhammad Fadhil al-Jamaly, Tarbiyah al-Insan al-Jadid, (Tunisia; al-Syirkah 

alThurnisiyah Littauzi, 1967),hal.99 
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e. Untuk menyiapkan pembelajar dari segi professional, teknis, dan 

perusahaan supaya ia dapat mencari rizki dalam hidup dengan mulia 

disamping memelihara segi spiritual dan keagamaan.
133

 

Sedangkan menurut Burhanuddin al-Zarnuji tujuan belajar atau pendidikan 

Islam yaitu: mengharap ridha Allah SWT, mencari kebahagiaan di akhirat, 

menghilangkan kebodohan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, 

menghidupkan agama, dan melestarikan Islam itu dapat lestari, kalau pemiliknya 

berilmu. Zuhud dan taqwa tidak sah tanpa disertai ilmu. 

Syekh Burhanuddin al-Zarnuji menukil perkataan ulama sebuah syair: 

“orang alim yang durhaka bahayanya besar, tetapi orang bodoh yang tekun 

beribadah justru lebih besar bahayanya dibandingkan orang alim tadi. Keduanya 

adalah penyebab fitnah di kalangan umat, dan tidak layak dijadikan panutan.
134

 

Selanjutnya Burhanuddin al-Zarnuji mengatakan: seseorang menuntut 

ilmu haruslah didasari atas mensyukuri nikmat akal dan kesehatan badan. Dan dia 

tidak boleh bertujuan supaya dihormati manusia dan tidak pula untuk  

mendapatkan harta dunia dan mendapatkan kehormatan dihadapan pejabat dan 

yang lainnya.
135

 

Tujuan pendidikan menurut Burhanuddin al-Zarnuji sebenarnya tidak 

hanya untuk akhirat (idea), tetapi juga tujuan keduniaan (praktis), asalkan tujuan 

keduniaan ini sebagai instrument pendukung tujuan-tujuan keagamaan. 

                                                             
133 Muhammad Athiyah al-Abrasy, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falalsifatuha, (Mesir; 

Isa al-Bab al-Pabi wa Syurakah, 1975), hal. 22-25. 
134 Syekh Ibrahim bin Ismail, Syarh Ta‟lim al-Muta‟allim, (Indonesia: Dar  Ihya al-Kutub 

al Arabiyah), hal 10. 
135 Syekh Ibrahim bin Ismail, Syarh Ta‟lim al-Muta‟allim, (Indonesia: Dar  Ihya al-Kutub 

al-Arabiyah), hal 14. 
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Seperti pendapat al-Zarnuji berikut ini:  

“Seseorang boleh memperoleh kedudukan, kalau kedudukan tersebut 

digunakan untuk amar makruf nahi mungkar, untuk melaksanakan kebenaran dan 

untuk menegakkan agama Allah SWT.Bukan mencari keuntungan untuk dirinya 

sendiri, dan tidak pula karena memperturutkan nafsu”. Seharusnyalah bagi 

pembelajar untuk merenungkannya, supaya ilmu yang dia cari dengan susah 

payah tidak menjadi sia-sia. Oleh karena itu, bagi pembelajar janganlah mencari 

ilmu untuk memperoleh keuntungan dunia yang hina, sedikit dan tidak kekal. 

Seperti kata sebuah syair: dunia ini lebih sedikit dari yang sedikit, orang yang 

terpesona padanya adalah orang yang paling hina. Dunia dan isinya adalah sihir 

yang dapat menipu orang tuli dan buta.Mereka adalah orang-orang bingung yang 

tak tentu arah, karena jauh dari petunjuk.
136

 

Menurut al-Syaibani bahwa ada tiga bidang perubahan yang diinginkan 

dari tujuan pendidikan yaitu tujuan-tujuan yang bersifat individual; tujuan-tujuan 

Sosial dan tujuan-tujuan professional.
137

 Kalau dilihat dari tujuan-tujuan 

pembelajaran dan konsep Burhanuddin al-Zarnuji, maka menghilangkan 

kebodohan dari diri pembelajar, mencerdaskan akal, mensyukuri atas nikmat akal 

dan kesehatan badan, merupakan tujuan-tujuan yang bersifat individual. Karena 

dengan tiga hal tersebut akan dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku, 

aktivitas dan akan dapat menikmati kehidupan dunia dan menuju akhirat. Tujuan 

pembelajar mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari anggota 

                                                             
136 Ali As‟ad, Bimbingan bagi Penuntut Ilmu, terjemah dari Ta‟limul Muta‟allim. 

(Kudus:Menara Kudus), hal. 12. 
137 Syaibani al-Omar Muhammad al-Taumy, Falsafah Pendidikan Islam, terjemahan. 

Hasan Langgulung (Bandung: Bulan Bintang, 1979), hal. 399. 
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masyarakat (mencerdaskan masyarakat), menghidupkan nilai-nilai agama Islam 

adalah merupakan tujuan-tujuan Sosial, karena tiga tujuan tersebut berkaitan 

dengan kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan, dengan tingkah laku 

masyarakat pada umumnya.  

Dari tujuan-tujuan Sosial ini, Burhanuddin al-Zarnuji melihat bahwa 

keshalehan dan kecerdasan itu tidak hanya shaleh dan cerdas untuk diri sendiri, 

tetapi juga harus mampu mentransformasikannya ke dalam kehidupan 

bermasyarakat.Sedangkan tujuan professional, berhubungan dengan tujuan 

seseorang mencapai ilmu itu ialah menguasai ilmu yang berimplikasi pada 

pencapaian kedudukan yang telah dicapai itu adalah untuk tujuan-tujuan 

kemaslahatan umat secara keseluruhan. Memperoleh kedudukan di masyarakat 

tidak lain haruslah dengan ilmu, dan menguasainya. Baik tujuan individual, Sosial 

dan professional haruslah atas dasar memperoleh keridhaan Allah SWT, dan 

kebahagiaan akhirat.Untuk itulah nampaknya Burhanuddin al-Zarnuji 

menempatkan mencari ridha Alaah SWT, dan kebahagiaan akhirat menjadi awal 

dari segala tujuan (nilai sentral) bagi pembelajar.
138

 

Apabila tujuan memperoleh ilmu dibagi kepada empat yakni: (1) ilmu 

untuk ilmu (kegemaran dan hobi), (2) sebagai penghubung memperoleh 

kesenangan materi, (3) sebagai penghubung memajukan kebudayaan dan 

peradaban manusia, (4) mencari ridha Allah SWT, dan kebahagiaan akhirat,  

                                                             
138 Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Suka Press, 

2007), hal. 54. 
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maka yang ini sebagai tujuan sentral, sedangkan tujuan lainnya sebagai tujuan 

instrumental.
139

 

Sebagai implikasi dari pandangan Burhanuddin al-Zarnuji mengenai 

tujuan pendidikan atau memperoleh ilmu tentu terdapat dampak positif edukatif 

sebagai kelebihan darinya dan juga terdapat dampak negatif edukatif sebagai 

kekurangannya.Dampak edukatif positifnya ialah rasa tanggung jawab yang 

sangat kuat telah menghujam pada pemikiran pendidikannya, dan mengukuhkan 

rasa tanggung jawab keagamaan yang sangat luhur.Tugas mengajar dan belajar 

tidak sekedar sebagai tugas-tugas profesi kerja dan tugas-tugas kemanusiaan 

tetapi lebih jauh dari itu yakniu sebagai tuntutan kewajiban agama.Tanggung 

jawab keagamaan sebagai titik sentral dalam pendidikan Islam, sebagi tanggung 

jawab kemanusiaan baik dalam kontruksi tataran konsep maupun tataran aplikasi 

pendidikan.Jika tuntutan insaniyah (kemanusiaan) tidak sejalan dengan tuntutan 

ilahiyah (keagamaan), maka yang harus di dahulukan dan dimenangkan ialah 

tuntutan keagamaan.
140

 

Dampak negatif edukatifnya menjadikan ilmu yang dalam al-Qur‟an dan 

Hadis bersifat mutlak tanpa batas menjadi sifat terbatas hanya pada ilmuilmu 

keagamaan, dan kecendrungan pencapaian spiritual yang lebih menonjol, 

mendorong pemikiran pendidikan Islam kearaha pengabaian urusan dunia dengan 

segala kemanfaatan dan amal usaha vyang sebenarnya boleh dinikmati dan bisa 

dikerjakan. Oleh karena pemikiran pendidikannya terpusat pada bingkai agama, 

                                                             
139 Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Suka Press, 

2007), hal. 55. 
140 Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Suka Press, 

2007), hal. 59. 
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maka pengaturan kehidupan dunia akan diambil oleh orangorang non Muslim. Hal 

ini pula menunjukkan sekaligus ketidak berdayaan umatMuslim untuk 

melaksanakan amar ma‟ruf dan nahi mungkar dalam reformasi dan transformasi 

Sosial yang bermoral.
141

 

2. Interaksi Guru dan Murid Menurut al-Zarnuji 

 

Dari beberapa penulis muslim yang membahas tentang pendidikan,  selalu 

membahas masalah status guru, peranan dan etikanya, serta kewajibankewajiban 

murid. Hal ini bisa dipahami bahwa ilmuan muslim sangat menghargai ilmu 

pengetahuan dan seluruh yang terlibat dalam ilmu pengetahuan, dalam hal ini 

guru dan murid.  Dalam Islam seorang guru tidak hanya bertugas mengajar atas 

dasar kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu, tetapi juga harus menjadi 

sumber moral dan etika bagi anak didiknya.Untuk mengemban misi itu, seorang 

pendidik harus memiliki syarat, sifat, dan etika.Kepribadian guru mempunyai 

pengaruh besar terhadap anak didik. Secara garis besar, Ahmad Fuad alAhwani 

bahwa seorang guru harus memiliki kepribadian: 

a. Harus berilmu 

b. Agamis 

c. Berakhlak mulia.
142

 

Terkait dengan persoalan itu, Burhanuddin al-Zarnuji memaparkan sebagai 

berikut: 

                                                             
141 Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Suka Press, 

2007), hal. 60. 
142 Ahmad Fuad al-Ahwani, al-Tarbiyah fi al-Islam, (Mesir Dar‟ al-Mu‟arif, 1968), hal. 

205. 
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Burhanuddin al-Zarnuji memberikan petunjuk-petunjuk yang secara  

implisit ditujukan kepada guru-guru secara terperinci dan lebih banyak 

berhubungan dengan persoalan dengan etika.Hal ini karena pendidikan yang 

beliau tekankan adalah lebih banyak pada penanaman tingkah laku dibandingkan 

dengan pengembangan wawasan. Dengan kata lain pendidikan yang beliau 

kemukakan lebih dekat pada pengertian ta‟dib (proses pembudayaan).
143

 

Burhanuddin al-Zarnuji menyebutkan bahwa seorang guru harus  

mensucikan niatnya karena Allah SWT, untuk belajar dan mengajarkan 

ilmunya.
144

 Artinya, aktivitas sebagai seorang pendidik bukan semata-mata untuk 

menambah wawasan keilmuannya, lebih dari itu harus ditunjukkan untuk meraih 

keridhaan Allah SWT, serta mewujudkan kebenaran untuk dirinya atau orang lain. 

Keikhlasan guru dalam melaksanakan tugasnya merupakan sarana yang ampuh 

untuk kesuksesan murid-muridnya dalam proses belajar. Bila keikhlasan hilang, 

setiap guru akan bersaing dan saling mendengki karena masing-masing fanatik 

terhadap metode dan pandangannya sendiri.  

Mahmud Yunus mengatakan; “Hubungan guru dengan murid-murid 

haruslah seperti hubungan bapak dengan anak-anaknya. Ia harus mengetahui 

keadaan masing-masing murid dan kecenderungan hatinya, dimana tempat 

kelemahannya dan bagaimana jalan mengobatinya”.
145

 

                                                             
143 Slamet Yahya, “Atmosfir Akademis dan Nilai Estetik Kitab Ta‟lim al-Muta‟allim”, 

Ibda, (Purwokerto, juli-desember 2005).   
144 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 10. 
145 Mahmud Yunus, Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 

hal. 49. 
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Dengan demikian ia dapat memperkuat murid yang lemah dan 

memperbaiki kelakuan yang salah. Oleh sebab itu guru haruslah memperhatikan 

keadaan murid-murid tiap hari, sehingga dikenalnya masing-masing murid itu 

seperti mengenal anakanaknya. Dengan demikianmurid-murid akan mencintai 

guru-gurunya seperti mencintai orang tuanya. 

Fenomena yang berkembang di dunia barat dan sudah melanda dunia 

muslim adalah tujuan pendidikan yang pragmatis dan ditopang oleh pendidikan 

yang sekularis yang menggrogoti prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam, yaitu 

mencari keridhaan Allah SWT. Pendidikan menjadi alat Sosial ekonomi individu 

atau Negara.Dominasi sikap yang seperti ini dalam dunia pendidikan telah 

melahirkan patologi psikososial yang terkenal dengan “penyakit diploma” 

(diploma disease), yaitu usaha untuk meraih gelar pendidikan bukan karena 

kepentingan pendidikan itu sendiri, melainkan karena nilai-nilai ekonomi dan 

Sosial.
146

 

Di samping sikap ikhlas, seorang guru juga harus memiliki kejujuran   

dengan menerapkan apa yang ia ajarkan sesuai dengan perilakunya. Cerminan dan 

sikap jujur ini adalah tidak merasa malu untuk mengatakan “saya tidak tahu” 

apabila ia memang tidak mengetahui. Tapi ia harus selalu interopeksi diri terhadap 

kekurangan-kekurangannya dan selalu ingin menyempurnakan dirinya. Guru yang 

demikian adalah orang yang senantiasa membutuhkan tambahan ilmu, dan 

                                                             
146 Wan Moh Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik-praktik Pendidikan Islam Syed Naquib 

al-Attas, ter: Hamid Fahmi, ( Bandung: MIzan, 2003), hal. 166. 
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meletakkan posisi dirinya sama dengan posisi muridmuridnya dalam mencari 

kebenaran, bahkan tidak merasa malu belajar dari mereka.
147

 

Burhanuddin al-Zarnuji menjelaskan bahwa guru harus memiliki  

kepribadian yang baik karena guru merupakan sosok ideal selain kedua orang 

tuanya yang segala tingkah lakunya akan diikuti oleh murid-muridnya. 

Menurutnya guru harus memelihara diri dari barang-barang yang shubhat 

dan jangan terlalu banyak tertawa dan berbicara dalam hal yang tidak ada 

faedahnya, juga ia harus bersifat rendah hati (tawadu) dan menjauhi sifat sombong 

dan arogan. Sikap ini akan menghindarkan guru dari sikap merasa paling pintar 

sendiri dan otoriter terhadap muri-muridnya.  

Herbert Spencer (1820-1903 M), seperti yang dikutip oleh Mahmud Yunus 

mengatakan: “Berusahalah untuk mencapai kepercayaan murid. Senangkanlah dia, 

bahwa engkau tiada memikirkan, kecuali untuk kebaikannya dan masa depannya. 

Biarlah dia percaya, bahwa engkau lebih bijaksana dari padanya; engkau lihat apa 

yang tidak dilihatnya. Berilah dia kesempatan untuk mencoba hasil baik yang 

akan dicapainya, kalau ia mengabaikan petunjukmu. Percayalah, bahwa dengan 

jalan ini engkau akan dapat memimpin murid-murid itu dengan sebaik-

baiknya”.
148

 

Dengan sifat-sifat terpuji yang dimiliki guru, diharapkan murid-muridnya 

bisa mengambil manfaat darinya, dan ia bisa mengarahkan mereka untuk selalu 

bersikap jujur dan berakhlak yang baik.  Guru juga harus memiliki sifat lemah 

                                                             
147 Mahmud Yunus, Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 
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lembut dalam mendidik anak didiknya.
149

 Langkah ini harus dilakukan guru agar 

anak tidak berpaling darinya, karena menurut kebiasaan, seseorang yang dilarang 

secara keras, dicela dan dihina, akan menghindar darinya. Sering kali kebencian 

seorang murid terhadap ilmu pengetahuan disebabkan kebenciannya terhadap 

seorang  guru yang mengajarkan ilmu tersebut, demikian juga sebaliknya.Untuk 

menghindari hal terjadinya tersebut, seorang guru harus memiliki strategi dalam 

mengajar, yaitu mengarahkan anak kepada yang benar dan mereka dicegah dari 

hal-hal yang menyalahinya.
150

 

Kalau praktek mengajar dan penyuluhan sebagai keahlian dan profesi dari 

seorang guru, maka sifat terpenting yang harus dimilikinya adalah rasa kasih 

sayang. Karena adanya sifat kasih dan sayang dan perilaku halus seorang guru 

terhadap muridnya, akan tumbuh rasa percaya diri dan rasa tentram dalam diri 

seorang murid.  

Hal ini akan membantu murid dalam penguasaan ilmu.  Dengan demikian, 

guru dalam pandangan Burhanuddin al-Zarnuji adalah sumber dan moral.Ia 

merupakan tokoh identifikasi dalam hal keluasan ilmu dan keluhuran akhlaknya, 

sehingga anak didiknya selalu berupaya untuk mengikuti langkah-langkahnya. 

Kesatuan antara kepemimpinan moral dan keilmuan dalam diri seorang guru dapat 

menghindarkan anak didik dari bahaya keterpecahan pribadi. 

 

 

                                                             
149 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-
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a. Hak, Kewajiban, dan Etika Murid  

Di atas telah dijelaskan, bahwa pendidikan Islam sangat memperhatikan 

hak-hak guru serta kewajiban-kewajibannya mereka, demikian juga hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban seorang murid. Di antara hak-hak murid adalah dimudahkan 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan diberikan kesempatan belajar tanpa 

adanya perbedaan antara sikaya dan simiskin.  Di samping mempunyai hak yang 

harus dipenuhi, murid juga dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

Sebagaimana halnya semua tindakan atau perbuatan dalam Islam, seorang murid 

dalam proses pencarian ilmu harus didahului oleh suatu niat untuk mencari ilmu. 

Prinsip dasar tindakan ini tidak dapat diberi penekanan berlebihan.Sebab konsep 

keikhlasan, kejujuran, dan kesabaran juga sangat penting dalam Islam. 

Seorang murid harus mengenal prinsip ini sejak dini dan harus 

mempraktekkan sehingga kualitas imannya akan menjadi lebih kuat dan lebih 

kokoh, disamping amal perbuatannya yang lurus dan ikhlas.  

Burhanuddin al-Zarnuji menekankan prinsip ini, “niat pelajar semata-

semata karena Allah SWT, dan untuk mengungkapkan kebenaran untuk dirinya 

dan orang lain”.
151

 Sejalan dengan itu hendaknya seorang murid tidak usah 

mencari sanjungan dan pujian dalam menuntut ilmu, atau menunjukkan kelebihan 

dirinya dihadapan orang-orang lain. Imam Ghazali mengatakan bahwa seorang 

murid hendaknya jangan  menyombongkan diri dengan ilmunya dan menentang 

gurunya.
152
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Kewajiban seorang murid yang lain adalah sikap menghormati dan 

memuliakan gurunya. Di antara sikap hormat seorang murid terhadap  guru, kata 

Burhanuddin al-Zarnuji adalah jangan mengganggu guru dengan memperbanyak 

pertanyaan bila ia suka demikian, jangan berjalan didepannya, jangan menduduki 

tempat duduknya, dan lain sebagainya. 

Seorang murid hendaknya mencari waktu yang tepat untuk bertanya dan  jangan 

memotong pembicaraan temannya yang sedang bertanya.
153

 

Menurut Mahmud Yunus, faedah-faedah pertanyaan itu besar  sekali ia 

dapat menarik minat dan perhatian murid-murid kepada pelajaran dan berfikir 

untuk menjawabnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan itu guru dapat mengetahui 

murid yang kuat dan murid yang lemah, murid yang  rajin dan murid yang malas, 

murid yang sungguh-sungguh dan murrid yang lengah.Dengan demikian guru 

dapat memperkuat murid yang lemah, menunjuki murid yang malas dan 

memperbaiki murid yang lengah.
154

 

Peranan guru dianggap penting, seorang pelajar di sarankan tidak  tergesa-

gesa belajar kepada sembarang guru.Sebaiknya seorang pelajar harus meluangkan 

waktunya untuk mencari guru yang terbaik dalam bidang yang digemari. Menurut 

Burhanuddin al-Zarnuji, “peserta didik tidak boleh berhenti belajar disuatu majlis 

dan pindah ketempat lain, kecuali untuk mengembangkan ilmunya.
155

 Bagi 

Burhanuddin al-Zarnuji, guru menjadi sumber pengetahuan yang mempunyai 

                                                             
153 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 16. 
154 Mahmud Yunus, Pendidikan dan Pengajaran, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 

hal. 130. 
155 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 19. 
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tingkat validitas yang kuat dari pada kitab.  Guru akan memperoleh penghormatan 

jika para guru tidak hanya memiliki otoritas secara akademik dalam bidang 

mereka, tetapi juga memberikan contoh moral secara konsisten seperti dipaparkan 

diatas.  

b. Pola Interaksi Guru dan Murid 

Mengingat pendidikan sebagai kerja yang memerlukan hubungan  yang 

erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid, maka Burhanuddin alZarnuji dalam 

karyanya ini membicarakan hubungan yang mengikat antara  keduanya. 

Burhanuddin al-Zarnuji sama dengan para pendidik yang lain dalam hal 

memandang pentingnya hubungan antara guru dan murid, mengingat keberhasilan 

pendidikan itu sangat ditentukan oleh hubungan tersebut.  Menurutnya, hubungan 

guru dan murid haruslah hubungan kasih sayang.
156

 Sementara Imam Ghazali 

seperti yang dikutip al-Abrasjy mengatakan hal yang sama bahwa seorang guru 

haruslah menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukannya 

seperti perlakuan terhadap anak sendiri.
157

  

Hubungan kasih sayang guru terhadap muridnya, menurut Asma Hasan 

Fahmi, mempunyai dua pengertian, yaitu: 

a. Kasih sayang dan lemah lembut dalam pergaulan 

b. Kasih sayang dan lemah lembut dalam hubungannya dengan metode 

belajar.
158
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Hal pertama, seorang guru harus mengajar murid-muridnya seperti  anak-

anaknya sendiri, sehingga tidak merasa segan dalam memberikan nasehat, dan 

menegurnya ketika melakukan budi pekerti yang tidak baik.  

Hal kedua, mengandung arti tidak memaksa murid-muridnya untuk 

mempelajari sesuatu yang diluar kemampuannya dan belum dapat dipahaminya, 

akan tetapi memilih pelajaran yang lebih mudah dan menyenangkan. Salah satu 

tugas pendidik yang utama dalam mengajar adalah menciptakan iklim belajar 

yang kondusif.Pada dasarnya, dalam suatu interaksi, iklim yang muncul 

diciptakan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini pendidik (guru) dan peserta didik 

(murid).Namun sebagai pengendali dalam kegiatan belajar mengajar yang sedang 

berlangsung, pendidik bertanggung jawab atas pengorganisasian waktu.Dalam 

penyampaian materi pelajaran seorang pendidik harus menyampaikannya dengan 

tepat dan jelas.
159

  

3. Relevansi Pemikiran al-Zarnuji Tentang Pendidikan Islam pada 

Masa Kekinian  

Setelah menelaah pemikiran pendidikan Islam Burhanuddin al-Zarnuji 

diatas dapat diangkat dua makna strategis untuk pengembangan pendidikan 

sebagai temuan studi: pertama, keseimbangan antara pendidikan intelektual dan 

moral, dan kedua, kebebasan akademis dalam dunia pendidikan.  Modernisasi 

yang lebih menekankan kemajuan material dengan mengorbankan aspek moral 

dan spiritual, manusia sering mengalami kekeringan spiritual.Hal ini tidak lagi 

menjadi fenomena umum di beberapa Negara, tidak hanya di negara-negara Eropa 
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dan Amerika, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang yang mayoritas 

pemeluknya adalah Muslim.Lembaga pendidikan yang seharusnya diarahkan 

untuk mendewasakan anak didik baik jasmani maupun rohani, atau terciptanya 

pribadi yang utuh yang dewasa dan cerdas dalam pikiran dan tindakan, berubah 

menjadi alat Negara untuk mengajar ketertinggalan-ketertinggalan dalam bidang 

pembangunan materi. Sehingga Guru dan petugas-petugas penidikan lainnya 

kehilangan wibawa.  

Untuk mengembalikan pendidikan pada fungsinya, pemikiran pendidikan 

Burhanuddin al-Zarnuji ini cukup relevan untuk di implementasikan, yaitu 

mengembangkan hubungan guru dan murid yang bersifat akrab dan berwibawa. 

Keakraban dan wibawa merupakan dua unsur yang sangat esensial untuk 

membentuk iklim pendidikan yang benar dan sehat dalam dunia pendidikan, 

terutama pengembangan watak, karakter, keakraban, dan wibawa dalam hubungan 

guru dan murid.hal ini benar-benar merupakan syarat mutlak bagi berhasilnya 

proses pendidikan. Hanya guru yang disegani (guru yang berwibawa dan 

dipercaya) dan yang akrab hubungannya dengan murid yang akan mampu 

menuntut para murid untuk mengembangkan tata nilai pribadinya.  

Di samping itu, pendidikan modern yang lebih menekankan aspek 

intelektual dan cenderung mengabaikan nilai-nilai etika dan spiritual  mempunyai 

dampak terhadap metode pengajaran.Dalam kasus metode pendidikan 

konvensional (tradisional), seorang guru harus percaya kepada Allah SWT, dan 

Agama, serta melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Agama.Namun dalam 

kasus metode pendidikan yang cenderung ke arah liberal (modern), kualifikasi 
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yang disebutkan diatas mengalami pergeseran nilai dan mereka tetap diizinkan 

mengajar anak-anak.
160

 

Dalam masyarakat modern menurut Azra, guru bukan berarti orang yang 

ilmu yang arif bijaksana, tetapi tidak lebih sebagai fungsionaris pendidikan yang 

bertugas mengajar atas dasar kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu yang 

melebihi moral atau etika.
161

 Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa  profesionalisme guru dipisahkan dari moral, agama, dan nilai etika.  

Konsekuensinya, kehidupan pribadi guru tidak menjadi bahan 

pertimbangan. Perilaku moralnya akan menjadi pertimbangan manakala ia secara 

terbuka melanggar norma Sosial. Kepercayaan kepada Tuhan, kesalahannya dan 

kebajikannya tidak diharapkan menjadi seorang yang ideal bagi murid-muridnya, 

kecuali dalam hal penetrasi intelektual dan kejujuran akademisnya.  

Konsekuensi logis dari metode modern adalah hubungan guru dan murid 

sama sekali telah berubah. Penanaman ketakdziman kepada guru tidak terpikirkan 

lagi. Dengan kata lain, konsep tentang guru dan murid hampir terlupakan sama 

sekali. Kalau pendidikan bertujuan melatih seluruh kepribadian anak, maka guru 

adalah tempat mendapatkan latihan itu. Rasa takdzim murid terhadap guru 

tampaknya menjadi keharusan yang sifatnya memaksa (karena tak adanya 

penanaman sikap dan kesadaran) bagi semua murid, dalam proses pendidikan.  

Ketaatan pada guru dan orang tua pada tingkat awal pendidikan perlu 

ditanamkan untuk pembinaan sikap dalam menaati hukum pada dasarnya adalah 

                                                             
160 Ali Ashraf, Baru Pendidikan Islam, ter: Sori Siregar, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 
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masalah mengajarkan ketaatan terhadap norma. Hukum adalah salah satu norma 

dalam kehidupan bermasyarakat dan guru serta orang tua adalah personifikasi dari 

norma, maka lambat laun dengan meningkatnya kemampuan murid untuk berpikir 

abstrak, personifikasi norma tidak diperlukan lagi, dan pada saat itulah timbul 

kesadaran dalam diri anak didik untuk taat pada norma, termasuk taat pada 

hukum.  

Lembaga yang mengembangkan kemampuan intelektual dan kepekaan 

normatif secara simultan, sangat berbeda wataknya dengan lembaga pendidikan 

yang hanya mengembangkan intelektual semata. Kurikulumnya akan berbeda, 

suasana sekolahpun akan berbeda. Perbedaan utama adalah bahwa lembaga 

seperti ini murid dibimbing untuk mengembangkan berbagai kepekaan normatif.   

Produk dari pendidikan seperti ini adalah anak didik menjadi 

manusiamanusia yang tawadu, manusia yang shaleh secara individual dan Sosial. 

Dia tidak akan melakukan sesuatua yang akhirnya akan merugikan orang secara 

individual atau masyarakat. Sangatlah sukar membentuk kepribadian seperti ini 

kecuali sejak masa kanak-kanak telah ditanamkan kepercayaan ini secara 

emosional dan intelektual. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari telaah ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Tujuan belajar atau pendidikan Islam menurut Burhanuddin al-Zarnuji 

yaitu: mengharap ridha Allah SWT, mencari kebahagiaan di akhirat, 

menghilangkan kebodohan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang 

lain, menghidupkan agama, dan melestarikan Islam itu dapat lestari, 

kalau pemiliknya berilmu. Zuhud dan taqwa tidak sah tanpa disertai 

ilmu.  

2. Dalam proses belajar mengajar al-Zarnuji menjelaskan bahwa; 

hubungan seorang guru dengan muridnya harus memiliki kepribadian 

yang baik, memelihara diri dari hal-hal yang syubhat, tidak banyak 

tertawa dan berbicara dalam hal yang tidak ada faedahnya. Seorang 

guru kepada muridnya harus bersifat rendah hati (tawadu) dan menjauhi 

sifat sombong yang arogan. Guru juga harus memiliki sifat lemah  

lembut dan kasih sayang dalam mendidik anak didiknya. Langkah ini 

harus dilakukan guru agar anak tidak berpaling darinya. Seorang guru 

harus memiliki strategi dalam mengajar, yaitu mengarahkan anak 

kepada yang benar dan mereka dicegah dari hal-hal yang menyalahinya.  

3. Dalam telaah pembahasan ini, pemikiran pendidikan Burhanuddin al-

Zarnuji ini cukup relevan untuk di implementasikan di masakini, yaitu 

mengembangkan hubungan guru dan murid yang bersifat akrab dan 

berwibawa. Secara garis besar Burhanuddin al-Zarnuji menggaris 
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bawahi bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan aspek moralitas 

harus diperhatikan tanpa harus mengesampingkan aspek 

intelektualitasnya. Penulis menekkankan dua aspek, yaitu 

keseimbangan antara pendidikan intelektual dan moral yang 

memungkinkan untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian.  

B.  Rekomendasi 

Setelah menyelesaikan karya tulis ini, maka penulis mencoba memberikan 

saran yang mudah-mudahan bersifat membangun bagi semua pihak yang terlibat 

dalam dunia pendidikan yang didasarkan pada hasil penelitian: 

1. Pemerintah khususnya Departemen Agama sebaiknya berperan aktif dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dengan lebih menitik beratkan pada 

penanaman nilai-nilai moral tanpa mengurangi aspek intelektualitas.  

2. Pendidik (guru) seharusnya menyadari dengan perkembangan zaman yang 

semakin modern, hendaknya selalu menjaga profesionalitas dalam mengajar 

dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai ke-Islaman.  

3. Peserta didik seharusnya ditanamkan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang 

tidak bertentangan dengan nilai keagamaan.  

4. Perguruan tinggi hendaknya lebih memperhatikan mutu lulusnya, baik dalam 

aspek intelektualitas maupun moralitas (hubungan guru dan murid atau 

mahasiswa) pada calon sarjananya (khususnya fakultas Keguruan 

atauTarbiyah).  
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5. Para mahasiswa harus lebih giat lagi mencari formula yang tepat dalam 

membantu memecahkan masalah-masalah pendidikan khususnya dalam 

masalah, pola hubungan guru dan murid dengan cara menggali kembali 

pemikiran pendidikan dari tokoh-tokoh klasik maupun modern yang masih 

relevan.  

 


