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ABSTRAK 

 

     Adab Peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an merupakan suatu 

hal yang sangat penting untuk dibahas. Sebab, zaman modren ini 

masih banyak peserta didik yang belum mengetahui tentang adab 

dalam menuntut ilmu Qur‟an, seperti adanya beberapa kasus yang 

terjadi yaitu peserta didik lebih memilih tidur disaat Guru sedang 

menjelaskan suatu ilmu, bahkan ada pula peserta didik yang berbisik-

bisik saat Gurunya sedang memberikan pengajaran. Hal itu terjadi 

dikarenakan kurangnya pemahaman akan pentingnya adab dalam 

menuntut ilmu Qur‟an. Salah satu ulama yang membahas mengenai 

adab dalam menuntut ilmu Qur‟an adalah Imam Nawawi Ad-

Dimasyq. Penjelasan tersebut ditulis dalam kitabnya At-Tibyan Fi 

Adabi Hamalah Al-Qur‟an. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui Adab Peserta Didik dalam Menuntut Ilmu Qur‟an 

Perspektif Imam Nawawi Ad-Dimasyq dalam Kitab At-Tibyan Fi 

Adabi Hamalah Al-Qur‟an. 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis penelitian kepustakaan (library Research) dan bersifat 

deskriptif analisis yang bersumber dari data primer kitab At-Tibyan Fi 

Adabi Hamalah Al-Qur‟an. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan teknik analisis data 

berupa metode analisis isi (content analysis). 

     Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalah Al-Qur‟an merupakan kitab yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dan rujukan dalam pembentukan adab peserta didik dalam 

menuntut Ilmu Qur‟an, sebab kitab ini membahas secara ringkas dan 

jelas bagaimana adab yang harus dimiliki peserta didik dalam 

menuntut ilmu Qur‟an yang tentunya merujuk kepada dalil-dalil Al-

Qur‟an dan Al-Hadist. Adab-adabnya yaitu peserta didik harus 

memiliki niat yang tulus dengan menyucikan hati dari segala kotoran, 

berguru kepada Guru yang berkompeten, berpenampilan sopan, 

berbuat baik terhadap penuntut ilmu yang lain, belajar saat hati Guru 

tenang,  gigih atau bersemangat tinggi, belajar di waktu pagi, 

konsisten dalam mengulang hafalan dan tidak mendahulukan orang 

lain ketika tiba gilirannya. Dan implementasinya pada era modern ini 
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telah banyak yang sesuai dengan adab-adab yang disebutkan oleh 

Imam NawawiAd-Dimasyq. Contohnya pesantren dan lembaga 

pendidikan di Indonseia yang lebih selektif dalam memilih Guru agar 

dapat menciptakan peserta didik yang berkualitas baik dalam hal 

dunia maupun akhirat, serta melakukan proses pembelajaran di waktu 

pagi untuk memudahkan peserta didik dalam berkonsentrasi. 

 

Kata Kunci: Adab Peserta Didik dalam Menuntut Ilmu, At-

Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur’an, Era Modern. 
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MOTTO 

 

                         

                              

                     

 

 “ Hai orang-orang beriman apabila 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”. 

(Al-Mujadalah (58) ayat 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Adanya penegasan judul perlu diberikan dalam penelitian, 

untuk memberikan pengertian suatu kata-kata pada judul tersebut. 

Masalah-masalah yang terbentuk dalam judul dikaji lebih lanjut 

agar dapat memperjelas pokok permasalahan sehingga tidak terjadi 

kesalah pahaman pada bahan kajian selanjutnya. Adapun judul 

yang dipilih oleh penulis adalah adab peserta didik dalam menuntut 

ilmu Qur‟an perspektif Imam Nawawi Ad-Dimasyq dalam kitab 

At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an dan Implementasinya 

pada era modern. Berikut pengertian dan penjelasan terhadap 

penegasan judul tersebut: 

1. Adab  

     Adab dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi 

pekerti yang halus, akhlak yang baik, budi bahasa dan 

kesopanan.
1
 Dan menurut salah satu cendikiawan muslim yaitu 

Soegarda Poerbakawatja mengatakan bahwa adab adalah budi 

pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan 

akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan 

terhadap sesama manusia.
2
  Dari pengertian tersebut dapat 

ditegaskan bahwa adab merupakan budi pekerti yang baik 

sehingga dapat membentuk kelakuan baik pula bagi manusia.  

2. Peserta didik 

     Kata peserta didik atau murid berasal dari bahasa arab yaitu: 

arada, yuridu, iraadatan, muridaan yang artinya orang yang 

menginginkan. Disamping itu istilah lain yang sering digunakan 

dalam bahasa Arab yaitu tilmidz yang berarti pelajar. Bentuk 

jamaknya iyalah talamidz, kata ini lebih menunjuk pada pelajar 

                                                           
1
 Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2
 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 

1976), h. 9. 
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yang belajar di madrasah. Kata lainnya thalib artinya pencari 

ilmu, pelajar, atau mahasiswa. 
3
  

3. Menuntut ilmu  

     Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh  

seseorang untuk  merubah tingkah laku dan perilaku kearah 

yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan 

menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan.
4
 Menuntut 

ilmu merupakan kewajiban manusia sebagai suatu ibadah yang 

mendatangkan amal, dan dalam menuntut ilmu tidak boleh 

diikuti dengan perbuatan yang buruk, agar ilmu yang telah 

dipelajari dapat bermanfaat dan lebih  meningkatkan 

ketaqwaannya kepada Allah SWT. 

4. Al-Qur’an 

     Al-Qur‟an secara bahasa merupakan kata benda bentuk dasar 

(masdar) yang bersinonim dengan kata “Al-Qira‟ah” ( القراءة ) 

berarti bacaan.
5
  Dan secara istilah Al-Qur‟an dapat diartikan 

sebagai kalamullah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad SAW, lewat malaikat jibril sebagai pedoman utama 

ummat manusia.
6
 Dari pengertian tersebut dapat ditangkap 

bahwa Al-Qur‟an merupakan kalamullah yang harus dijadikan 

sebagai pedoman hidup bagi manusia agar dapat dijadikan 

sebagai penolong serta menjadikan hidup lebih terarah yaitu 

dengan membaca dan mengamalkannya.  

 

 

 

                                                           
3
 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam Fakta Teoritis-Filosofi & Aplikatif  

(Jakarta: Amzah, 2016), h. 18–19. 
4
https://nurhasanahnoviakpiciain.weebly.com/,“materidakwah/menuntutilmu#

:~:text=Menuntut%20ilmu%20adalah%20suatu%20usaha,Nabi%20Muhammad%20S

AW%20yang%20artinya., ”8 Agustus jam 09.40 2020. 
5
 Salim Muhaisin, Biografi al-Qur‟an al-Karim (Surabaya: CV. DWI 

MARGA, 2000), h. 1 
6
 Hartono Ahmad Jaiz, Khutbah Jum‟at Pilihan Setahun (Jakarta: 

Ahlussunnah wal jama‟ah, 2004), h. 391 
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5. Perspektif  

     Kata perspektif menurut kamus bahasa Indonesia adalah 

sudut pandang atau pandangan.
7
 Persektif merupakan cara 

pandang obyek dalam suatu fenomena masalah. 

6. Imam Nawawi Ad-Dimasyq 

     Imam Nawawi Ad-Dimasyq merupakan salah satu ulama 

yang sangat terkenal di Damaskus. Beliau lahir bulan 

Muharram tahun 631 H di kota Nawa, kota Nawa merupakan 

salah satu Desa yang berada di Hauran. Beliau pindah ke 

Damaskus pada tahun 649 H.
8
 Dan wafat pada malam rabu 24 

Rajab 676 H, makamnya terletak di Nawa.  

     Imam Nawawi Ad-Dimasyq juga terkenal dengan sosok 

ulama yang memiliki penguasaan ilmu luas, derajat tekun yang 

mengagumkan, senangtiasa hidup wara, zuhud dan sabar dalam 

kesederhanaan hidupnya. Karena ketekunan dan kecintaan 

beliau terhadap ilmu, ia telah banyak menciptakan karya berupa 

kitab, dan karya-karyanya tersebut dijadikan pedoman bagi para 

penuntut ilmu.  

7. Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur’an 

     Imam Nawawi Ad-Dimasyq telah banyak menciptakan 

karya-karya berupa kitab, dan salah satu kitab yang terkenal 

adalah At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an. Kitab ini berisi 

tentang adab atau cara menjaga Al-Qur‟an, dan terdiri dari 

sepuluh BAB. Antara satu bab dengan bab lainnya saling 

berhubungan. Berikut beberapa BAB yang terdapat dalam kitab 

At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an.
9
  

BAB 1 :  Keutamaan Pembaca Al-Qur‟an dan Penghafalnya 

                                                           
7
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI Online 

(Kemendikbud: Pusat Bahasa, 2012-2018). 
8
 Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 

Adab Membaca dan Menghafal Al-Qur‟an, terjemahan Umar Mujtahid, Lc 

(Solo: Pustaka Qur‟an Sunnah, 2018), h. 25 
9
 Ibid, h. 4 
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BAB 2 :  Keutamaan Qira‟ah dan Ahlulqiraah 

BAB 3 :  Keharusan Memuliakan Ahluqur‟an dan Larangan 

Menyakiti  Mereka  

BAB 4      :  Adab Pengajar dan Pelajar Al-Qur‟an 

BAB 5      :  Adab Para Penghafal Al-Qur‟an 

BAB 6   :  Adab Pembaca Al-Qur‟an 

BAB 7   :  Adab Mulia Terhadap Al-Qur‟an 

BAB 8  : Anjuran Membaca Ayat dan Surah Pada Waktu dan 

Keadaan           Tertentu 

BAB 9 :  Menulis dan Memuliakan Mushaf Al-Qur‟an 

BAB 10 :  Akurasi Nama dan Bahasa dalam Kitab Sesuai 

Urutan Letaknya. 

8. Implementasi 

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi 

adalah pelaksanaan atau penerapan.
10

 Kata pelaksanaan sendiri 

secara harfiah adalah berasal dari kata laksana yang berarti laku 

atau perbuatan, mendapat awalan pe dan berakhiran an terhadap 

laksana menjadi (rancangan). 

9. Era Modern 

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern adalah 

sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan 

tuntutan zaman.
11

 

 

B.  Latar Belakang Masalah 

     Al-Qur‟an merupakan rahmat Allah yang terbesar bagi manusia. 

Dan Al-Qur‟an adalah pemenuhan janji-Nya pada Adam dan 

keturunannya.  

                                                           
10

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 529 
11 Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 965 
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Artinya : “Jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, maka 

barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada 

mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (Al-Baqarah:38) 
12

 

 

     Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Qur‟an merupakan 

satu-satunya senjata untuk menolong keberadaan manusia yang 

rapuh saat berjuang menghadapi kekuatan-kekuatan setan dan 

godaan-godaan dunia ini. Al-Qur‟an pun merupakan satu-satunya 

cara untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran manusia, serta 

sebagai cahaya (nur) saat manusia meraba-raba dalam kegelapan.
13

 

      Kemuliaan Al-Qur‟an sangatlah tinggi sehingga tidak ada satu 

orang pun dari manusia yang dapat menjelaskannya secara 

lengkap. Bahkan jika diumpamakan Al-Qur‟an ini diberikan 

kepada gunung,  maka manusia pun akan melihatnya tunduk 

terpecah belah karena takut kepada Allah SWT.      Pengampunan 

dan kemuliaan-Nya cukup membuat manusia kagum dan merasa 

rendah, untuk menginspirasikan manusia kepada ketinggian 

penghormatan yang selalu membesar, keinginan dan usaha untuk 

memasuki dunia Qur‟an.  

     Al-Qur‟an merupakan ilmu bagi manusia yang ingin 

mempelajarinya, sebab segala jenis permasalahan yang ada didunia 

dapat dipecahkan dengan Al-Qur‟an. Tetapi Al-Qur‟an dapat 

membuka pintu-pintunya hanya bagi mereka yang mengetuk 

dengan perasaan keinginan, ketulusan tujuan dan perhatian yang 

khusus sesuai dengan kemuliaannya. Oleh sebab itu bagi peserta 

                                                           
12

  Depertemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah (Jakarta: PT.Suara Agung, 

2015),  h. 7. 
13 Khuram Murad, Membangun Generasi Qur‟ani (Jakarta: Media Dakwah, 

1999), h. 16 
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didik yang ingin mempelajarinya haruslah memperhatikan adab-

adab saat berinteraksi dengannya.   

     Adab merupakan bagian yang amat penting bagi peserta didik 

yang ingin menuntut ilmu Al-Qur‟an. Sebab Ilmu adalah cahaya 

yang menerangi kehidupan manusia sehingga dia tau bagaimana 

beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan hamba Allah.
14

 

Ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang dapat memberi 

petunjuk bagi manusia untuk membedakan yang hak dan yang 

bathil, baik dan buruk. Ilmu juga merupakan sarana dalam 

mencapai dan memenuhi kebutuhan manusia baik di dunia maupun 

diakhirat. Dan dengan ilmu, dapat menjadikan amal manusia lebih 

berkualitas sebab amal dan ilmu saling berkaitan. Ilmu juga dapat 

membahayakan ketika tidak memperhatikan tata cara menutut ilmu 

yang baik, seperti selalu berbuat keburukan dan menyombongkan 

ilmu yang telah dipelajari, sehingga ilmu tersebut tidaklah 

bermanfaat
15

. Oleh sebab itu, agar ilmu yang didapat peserta didik 

dapat bermanfaat serta diridhoi oleh Allah SWT, sehingga dapat 

membentuk akhlak yang baik bagi dirinya, maka haruslah peserta 

didik menghargai ilmu dengan selalu memperhatikan adab-adab 

saat menuntut ilmu, khususnya saat belajar dan  menuntut ilmu Al-

Qur‟an. 

    Adab dalam menuntut ilmu pun telah diajarkan oleh  Rosulullah 

SAW. Rosulullah SAW  merupakan manusia yang paling 

sempurna akhlaknya, beliau selalu mengajarkan adab-adab yang 

baik dalam kehidupan manusia, salah satunya iyalah adab dalam 

menuntut ilmu. Adapun adab yang diajarkan beliau iyalah: niat 

yang ikhlas dalam menuntut ilmu karena mengharapkan ridha 

Allah SWT, sebab ilmu yang dimiliki dapat mempengaruhi hasil 

yang didapatkan. Berwudhu sebelum memulai pembelajaran, sebab 

ilmu itu suci dan hanya akan diberikan kepada seseorang yang 

berada dalam keaadaan suci, serta selalu memelihara diri agar 

selalu dalam keadaan suci. Berdoa kepada Allah agar diberi ilmu 

                                                           
14

  Hartono Ahmad Jaiz, Op.Cit,  h. 151. 
15

 Sarjuni, “Konsep Ilmu Dalam Islam dan Implementasinya dalam Praktik 

Kependidikan”, Al-Fibri: Jurnal Studi Pendidikan Islam, 1.2 (2018): h. 47–57. 
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yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Selalu mengakhiri 

pembelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah, sebagai rasa 

syukur terhadap Allah yang telah memberikan ilmu pengetahuan. 

Dan semaksimal mungkin setelah selesainya pembelajaran, peserta 

didik dapat mengamalkan ilmu tersebut.
16

 

     Adab dalam menuntut ilmu salah satunya pun peserta didik 

harus melakukan interaksi yang baik dengan seorang pendidik. 

Pendidik merupakkan orang yang dengan tulus membimbing dan 

mendidik peserta didik hingga menjadi manusia yang berguna baik 

di dalam Masyarakat maupun agamanya. Pendidik dalam 

pendidikan islam adalah orang-orang yang  bertanggung jawab 

terhadap perkembangan peserta didiknya dengan mengembangkan 

seluruh potensi peserta didik baik potensi afektif (rasa), kognitif 

(cipta), maupun psikomotorik (karsa).
17

 Dengan ketulusan dan 

keseriusan  pendidik dalam mengajar maka peserta didik mampu 

menerima ilmu dan mengamalkan kembali agar bermanfaat dan 

memperoleh amal jariyah, serta semakin bertaqwa kepada Allah 

SWT,  dengan jalan melalui adab, karena adab yang baik sebagai 

kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu. Perlu diketahui sebaik 

apapun pendidik dalam menyampaikan ilmu tidak langsung dapat 

diterima dan dipahami jika peserta didik itu tidak memilki adab 

interaksi yang baik terhadap pendidik 
18

. Adab yang dimaksud 

yaitu selalu menghormati dan memuliakan Pendidik,  disaat 

Pendidik sedang menjelaskan ilmu maka peserta didik harus 

mendengarkan, memahami dan mencatat apa-apa yang dijelaskan 

oleh gurunya, tidak tidur, berbicara, dan mengganggu teman yang 

lain, sebab hal ini akan menghilangkan konsentrasi dalam 

mendengarkan ilmu yang sedang disampaikan oleh sang guru.  

                                                           
      

16
 Latifah Nur Batubara, “Etika Peserta Didik Dalam Menuntut Ilmu 

Dalam Kitab Al-Gunyah Talibi Al-Haqqi' 'Azza Wa Jalla Karya Syrkh Abdul Qadr 

Al-Jailani” (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Medan, UIN Sumatra Utara, 2018). h. 4 
17

  Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 

2017), h. 280–94. 
18

 Abdul Hayyi Al-Kattani dan Wido Supraha, “Konsep Adab Penuntut Ilmu 

Menurut Ibnu Abd Al-Barr dan Relevansinya dengan Pendidikan Nasional Muslim” 

2.2 (2007): h. 280–94. 
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     Adab-adab yang telah disebutkan diatas dapat menjadi inspirasi 

dan petunjuk bagi manusia yang berada di zaman moderen ini, 

sebab telah banyak kasus-kasus yang terjadi sebagai kemerosotan 

moral, akhlak, dan adab peserta didik. Seperti adanya kasus anak 

didik mencekik gurunya sendiri yang terjadi di kota Gresik Jawa 

Timur, peristiwa ini belum diketahui latar belakang penyebabnya.
19

 

Dan peristiwa pengeroyokan oleh ketiga pelajar SMA Negeri 1 

Fatuleo terhadap gurunya sendiri, latar belakangnya iyalah ketiga 

pelajar tersebut tidak terima ditegur oleh sang guru karena belum 

mengisi absen kelas,  peristiwa ini terjadi di Kabupaten Kupang 

NTT. 
20

 Serta ada lagi beberapa hal- yang tidak baik dan sering 

dilakukan peserta didik saat menuntut ilmu, seperti adanya peserta 

didik yang memilih tidur disaat Guru sedang menjelaskan suatu 

ilmu, dan ada peserta didik yang berbisik-bisik saat gurunya 

sedang mengajar, serta masih banyak peserta didik yang ketika 

berbicara dengan Gurunya menggunakan suara yang tinggi dan 

menyebutkan kata-kata kotor yang seharusnya tidak pantas untuk 

diucapkan saat pembelajaran berlangsung.   

     Dalam konteks ini sangatlah jelas bahwa adab peserta didik 

dalam menuntut ilmu (khusunya menuntut ilmu Qur‟an) amatlah 

penting terutama ketika terjadi proses transformasi ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai pendidikan. Seberapa jauh adab itu 

menjadi pegangan sekaligus pertimbangan dalam menjalankan 

peran dan fungsinya sebagai peserta didik.
21

 Salah satu ulama yang 

membahas betapa pentingnya adab peserta didik dalam menuntut 

ilmu Qur‟an iyalah Al-Imam Al-aalamah Abu Zakaria Muhyiddin 

bin Syaraf  An-Nawawi Ad-Dimasyq  yang lebih dikenal dengan 

Imam Nawawi. Beliau merupakan seorang ulama besar yang 

bermazhab Syafi‟i dan merupakan ulama yang hidup pada zaman 

klasik. Imam Nawawi juga merupakan sang pemikir dan memiliki 

                                                           
19

http://Efaah.Ashfia.com>,“kasus-kekerasan-terhadap-guru-kesalahan-

sistem.,” 18 Juni 2020 jam 17.15. 
20

 http://m.liputan6.com>tak-terima-ditegur-3-pelajar-SMA-di-kupang-aniaya-

guru., 18 Juni 2020 jam 17.17. 
21

 Armai Arif, Pertumbuhan dan Perkembanngan Lembaga-Lembaga 

Pendidikan Agama Islam Klasik (Bandung: Angkasa, 2004), h. 235. 
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pandangan luas, serta seorang pakar hadist, fiqih, bahasa, dan 

akhlak. Salah satu karyanya yang membahas mengenai  adab 

peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an iyalah kitab At-Tibyan 

Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an.  

       Permasalahan diatas telah jelas bahwa adab peserta didik 

dalam menuntut ilmu sangatlah penting, oleh sebab itu penulis 

mengangkat sebuah judul: “Adab Peserta Didik dalam Menuntut 

Ilmu Qur’an Perspektif Imam Nawawi Ad-Dimasyq dalam Kitab 

At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur’an dan Implementasinya 

pada Era Modern”. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

     Banyak para ulama yang telah membahas mengenai adab 

peserta didik dalam menuntut ilmu, seperti KH. Hasyim Asy‟ari, 

Imam Al-Ghozali, dan Imam Nawawi Ad-Dimasyq. Tetapi sesuai 

dengan latar belakang, maka fokus penelitian ini lebih ditekankan 

kepada adab peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an perspektif 

Imam Nawawi Ad-Dimasyq dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalah Al-Qur‟an dan implementasinya pada era modern”. 

     Sub-Fokus penelitian pun ditentukan untuk memperjelas 

penelitian yang sedang dilakukan, agar pembahasannya lebih 

terarah. Sebab didalam kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-

Qur‟an, karya Imam Nawawi Ad-Dimasyq memiliki 10 BAB 

pembahasan. Dan Sub-Fokus penelitian ini, hanya menganalisis 

kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an pada BAB 4 yang 

dikhususkan untuk membahas mengenai adab peserta didik dalam 

menuntut ilmu Qur‟an. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan fokus penelitian, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:  



  
 

10 

1. Bagaimana adab peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an 

perspektif Imam Nawawi Ad-Dimasyq dalam kitab At-Tibyan 

Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an ? 

2. Bagaimana implementasinya pada era modern? 

 

E. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui adab peserta didik dalam menuntut ilmu 

Qur‟an  perspektif Imam Nawawi Ad-Dimasyq dalam kitab 

At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an. 

2. Untuk mengetahui implementasinya pada era modern. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Adapun signifikasi dalam penelitian ini diantaranya: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kesadaran bahwa 

betapa   pentingnya adab bagi peserta didik dalam menuntut 

ilmu Qur‟an. 

2. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih, referensi, dan sebagai acuan pada dunia 

pendidikan Islam terhadap masalah mengenai adab peserta 

didik dalam menuntut ilmu Qur‟an dengan menela‟ah Kitab At-

Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an. 

3. Mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul 

dalam dunia pendidikan Islam baik sekarang maupun yang akan 

datang. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan dapat digunakan 

sebagai tambahan wawasan penulis dalam penelitian. 
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     Sebelumnya telah banyak penelitian yang membahas mengenai 

At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an yaitu: 

1. Skripsi yang berjudul: “Adab Dalam Membaca Al-Qur‟an 

dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-Qur‟an Karya 

Imam Nawawi Al-Dimasyq”.  Yang ditulis oleh Uswatun 

Khasanah dan merupakan salah satu mahasiswi dari Institut 

Agama Negeri (IAIN) Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana adab membaca Al-Qur‟an dan 

relevansinya dalam  kitab  At-Tibyan Fi Adabi Hamalat Al-

Qur‟an dengan konteks  kekinian.
22

 

2. Skripsi yang berjudul “Relevansi Nilai Karakter Pendidik dan 

Peserta Didik Dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil  

Qur‟an  Karya Imam Nawawi Al-Dimasyq pada Era Global”. 

Ditulis oleh Misbahul Nur yang merupakan salah satu 

mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana nilai-nilai karakter pendidik dan peserta didik serta 

upaya penanamannya dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalatil  Qur‟an. Dan relevansi  nilai karakter pendidik dan 

peserta didik dalam Kitab At-Tibyan Fii Aadaabi Hamalatil  

Qur‟an  pada Era Global. 
23

 

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Adab Hamalatul Qur‟an 

dalam Kitab At-Tibyan Karya Imam Nawawi Al-Dimasyq di 

Ponpes Nurul Qur‟an Karjen Margoyoso Pati”. Ditulis oleh 

Nurma Zunita yang merupakan salah satu mahasiswi dari 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana adab hamalatul qur‟an 

menurut Imam Nawawi Al-Dimasyq dalam karya kitab At-

Tibyan dan untuk mengetahui pengamalan Hafidz-hafidzah 

terhadap hamalatul qur‟an di pondok pesantren Nurul Qur‟an 

                                                           
22

 Uswatun Khasanah, “Adab Dalam Membaca Al-Qur‟an Dalam Kitab At-

Tibyaan Fii Aadaabi Hamalat Al-Qur‟an Karya Imam Nawawi Al-Dimasy” (Skripsi, 

IAIN Salatiga, 2018), h. 6. 
23

 Misbahul Nur, “Relevansi Nilai Karakter Pendidik dan Peserta Didik dalam 

Kitab At-Tibyan Fii Aadaabi Hamalatil  Qur‟an  Karya Imam Nawawi Al-Dimasyq  

Pada Era Global” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) h. 5. 
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Karjen Margoyoso Pati yang telah diterangkan dalam kitab At-

Tibyan karya Imam Nawawi Al-Dimasyq. 
24

 

4. Skripsi yang berjudul “Pemikiran Imam Nawawi Tentang 

Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an”. Skripsi ini ditulis 

oleh Rahmatussa‟adah Pasaribu yang merupakan mahasisiwi 

dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran Imam Nawawi 

tentang kompetensi kepribadian Guru pendidikan Agama Islam 

dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an.
25

 

5. Skripsi yang berjudul “Pemikiran Imam Nawawi Tentang Etika 

dalam Menghafal Al-Qur‟an (Studi Analisis Pada Kitab At-

Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an)”. Skripsi ini ditulis oleh 

Naila Shifwah yang merupakan mahasisiwi dari Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pemikiran Imam Nawawi tentang etika dalam 

menghafal Al-Qur‟an pada kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil 

Qur‟an dan relevansinnya terhadap pendidikan kontemporer.
26

 

6. Jurnal yang berjudul “Adab Pembelajaran Al-Quran: Study 

Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an”. Jurnal ini ditulis 

oleh Ismail dan Abdullah Hamid yang merupakan mahasiswa 

dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adab membaca Al-

Qur‟an dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an dan 

relevansinya dengan konteks kekinian.
27

 

                                                           
24 Nurma Zunita, “Implementasi Adab Hamalatul Al-Qur‟an dalam Kitab At-

Tibyan Karya Imam Nawawi Al-Dimasyq di Ponpes Nurul Qur‟an Karjen Margoyoso 

Pati”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 6  
25 Rahmatussa‟adah Pasaribu, “Pemikiran Imam Nawawi Tentang Kompetensi 

Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalatil Qur‟an”, (Skripsi, UIN Sumatra Utara Medan, 2019), h. 5 
26

 Naila Shifwah, “Pemikiran Imam Nawawi Tentang Etika dalam Menghafal 

Al-Qur‟an (Studi Analisis Pada Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an)”, 

(Skripsi, STAIN Kudus, 2017), h.9 
27 Ismail, Abdullah Hamid, “Adab Pembelajaran Al-Quran: Study Kitab At-

Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an”,  Ar-Risalah, Vol. XVIII. No. 2 (2020), h. 221 
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7. Jurnal yang berjudul “Adab Guru dan Murid Menurut Imam 

Nawawi Ad-Dimasyaqi (Telaah Kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalah Al-Qur‟an dan Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab)”. 

Ditulis oleh Sutri Cakyo Kesumo dan Salis Irvan Fuadi yang 

merupakan mahasiswa dari Universitas Sains Al-Qur‟an. Jurnal 

ini dibuat untuk mengetahui adab Guru dan murid menurut 

Imam Nawawi Ad-dimasyaqi dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalah Al-Qur‟an dan Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab. 
28

 

Tujuh penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan 

penelitian saat ini yaitu: 

    Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah lebih 

memfokuskan kepada adab peserta didik dalam membaca Al-

Qur‟an, dan terfokus kepada kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah 

Al-Qur‟an BAB 6 mengenai “Adab Pembaca Al-Qur‟an”. 

Sedangkan penelitian saat ini lebih memfokuskan kepada BAB 4 

“Adab Pelajar Al-Qur‟an”, yang didalamnya membahas mengenai 

adab-adab peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an.  

     Penelitian yang dilakukan oleh Misbahul Nur lebih fokus 

membahas mengenai nilai-nilai karakter yang dimiliki pendidik 

dan peserta didik, serta fokus untuk mencari Relevansi atau 

hubungannya antara nilai karakter pendidik dan peserta didik. 

Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai adab peserta 

didik dalam menuntut ilmu Al-Qur‟an yang fokus kepada kitab At-

Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an  BAB 4 mengenai “Adab 

Pengajar dan Pelajar Al-Qur‟an” dan lebih di fokuskan lagi hanya 

membahas mengenai adab pelajar Al-Qur‟an.  

     Penelitian yang dilakukan oleh Nurma Zunita memiliki 

perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian saat ini, yaitu 

terletak pada sumber data primer dan tujuan penelitiannya. Sumber 

data primer tersebut tidak hanya berasal dari kitab yang yang 

ditulis oleh Imam Nawawi tetapi juga berasal dari asatidz dan 

                                                           
28

 Sutri Cakyo Kesumo dan Salis Irvan Fuadi, “Adab Guru dan Murid 

Menurut Imam Nawawi Ad-Dimasyaqi (Telaah Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah 

Al-Qur‟an dan Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab)”,  Al-Qalam, Vol. 20, No. 1 (2019), h. 

80 
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santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul  Karjen Margoyoso 

Pati. Dan tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

bagaimana adab hamalatul qur‟an menurut Imam Nawawi Al-

Dimasyq dalam karya kitab At-Tibyan dan untuk mengetahui 

pengamalan Hafidz-hafidzah terhadap hamalatul qur‟an di pondok 

pesantren Nurul Qur‟an Karjen Margoyoso Pati yang telah 

diterangkan dalam kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi Al-

Dimasyq. Sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan satu 

sumber data primer yaitu kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-

Qur‟an. Dan tujuannya untuk mengetahui adab peserta didik dalam 

menuntut ilmu Qur‟an perspektif Imam Nawawi dalam kitab 

tersebut dan implementasinya pada era modern. 

   Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatussa‟adah Pasaribu 

memiliki perbedaan dengan penelitan saat ini. Perbedaannya 

terletak pada objek pembahasan. Penelitian  Rahmatussa‟adah 

Pasaribu lebih fokus membahas mengenai Kompetensi 

Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam berdasarkan pemikiran 

Imam Nawawi. Sedangkan penelitian saat ini, objek 

pembahasannya lebih mengarah kepada adab-adab yang harus 

dimiliki peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an perspektif 

Imam Nawawi Ad-Dimayq dan implementasinya pada era modern 

     Penelitian yang dilakukan oleh Naila Shifwah dan Ismail 

Abdullah Hamid memiliki persamaan dengan penelitian saat ini 

yaitu sama-sama menggunakan kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah 

Al-Qur‟an sebagai rujukan utamanya. Adapun perbedaannya 

terletak pada fokus pembahasanya, penelitian Naila Shifwah lebih 

memfokuskan kepada adab dalam membaca Al-Qur‟an serta 

mencari relevansinya dengan pendidikan kontemporer. Sedangkan 

penelitian saat ini, pembahasannya hanya fokus kepada adab 

peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an dan implementasinya 

pada era modern. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Sutri Cakyo Kesumo dan Salis 

Irvan Fuadi memfokuskan bahasannya kepada adab Guru dan 

murid menurut Imam Nawawi Ad-Dimasyaqi (telaah kitab At-

Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an dan Al-Majmu Syarh Al-
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Muhazzab). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat 

ini iyalah terletak pada kitabnya. Penelitian tersebut menggunakan 

dua jenis kitab yang sama-sama ditulis oleh Imam Nawawi Ad-

Dimasyq, yaitu untuk mengetahui adab guru dan murid menurut 

pandangan Imam Nawawi. Sedangkan dalam penelitian saat ini 

hanya menggunakan satu kitab yang ditulis oleh  Imam Nawawi 

Ad-Dimasyq yaitu kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an 

untuk mengetahui adab peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an 

perspektif Imam Nawawi dan implementasinya pada era modern. 

     Berdasarkan beberapa penelitian tedahulu, walaupun memiliki 

sedikit perbedaan tetapi dapat dijadikan sebagai penambahan 

wawasan penulis dalam penelitian ini.  

 

H. Metode Penelitian 

     Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
29

 Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Sukmadinata 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu 

penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau 

kelompok”.
30

 Dengan adanya metode ini, maka dapat digunakan 

sebagai pengurai penyelesaian suatu masalah dalam penelitian 

yang dapat dipertanggung jawabkan. 

     Adapun jenis, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

 

                                                           
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan  R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), h. 2. 
30

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Remaja Rosda karya, 2012), h. 60. 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

      Berdasarkan uraian pemaparan masalah-masalah yang 

akan diteliti, maka menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research). 
31

 Menurut Amir Hamzah, 

penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif, bekerja 

pada tataran analitik dan bersifat pada perspectif emic, yakni 

memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, 

tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta 

teoritis.
32

 

    Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi dengan bantuan macam-macam material 

yang terdapat diruang perpustakaan,  berupa buku-buku, 

catatan-catatan, makalah-makalah, jurnal, buletin penelitian, 

tesis, disertasi, dan  lain-lain
33

. Sumber-sumber tersebut 

sebagai bahan penelitian kepustakaan untuk menganalisis, 

mengungkapkan, membedah, serta membuka secara faktual 

dan sistematis pada kitab yang terkait dengan penelitian.  

b. Pendekatan Penelitian 

     Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

konsep atau studi pemikiran tokoh. Artinya penelitian yang 

dilakukan terhadap suatu konsep atau suatu pemikiran yang 

berkaitan dengan pemikiran Islam, bidang kalam, filsafat 

Islam (hukum, pendidikan, dakwah), dan tasawuf.
34

  Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan konsep pemikiran Imam 

Nawawi Ad-Dimasyq mengenai adab peserta didik dalam 

                                                           
31 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 1996), h. 1. 

32 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan Library Research  

(Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 9 
33 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Research Sosial (Bandung: 

Mandar Maju, 1996), h. 33–34. 

34 Hasan Bakti, Metodelogi Studi Pemikiran Islam ( Kalam, Filsafat Islam, 

Tasawuf, Tareqat) (Medan: Mitra, 2015), h. 19 
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menuntut ilmu Qur‟an dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalah Al-Qur‟an  dan implementasinya pada era modern. 

      Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang 

diambil sebagai acuan penelitian untuk menghasilkan data-

data yang berasal dari Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah 

Al-Qur‟an. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data melalui 

membaca berbagai literatur, menelaah, mengkaji, dan 

mengupas Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an 

secara rinci dengan menginterprestasikan dalam memaknai 

setiap kandungan kalimat dan memberi komentar terkait 

dengan adab peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer diambil dari Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah 

Al-Qur‟an karya Imam Nawawi Ad-Dimasyq. 

b. Data Sekunder diambil dari beberapa literatur yang terkait 

dengan judul penelitian, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, 

dan internet. Berikut merupakan data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1.  Imam An-Nawawi. At-Tibyan: Adab Membaca dan 

Menghafal Al-Qur‟an ( At-tibyan fi Adab Hamalah Al-

Qur‟an), terjemahan: Arif Mahmudi, Yasir Amri. 

Sukoharjo: Ummul Qura, tahun 2019.   

2. Imam An-Nawawi. “At-tibyan Adab Berinteraksi dengan 

Al-Qur‟an”, terjemahan: Agus Ma‟mun,Lc. Jawa Barat: 

Pustaka Khazanah Fawa‟id, tahun 2018. 

3. Imam Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-

Nawawi. Adab Membaca dan Menghafal Al-Qur‟an, 

terjemahan Umar Mujtahid, Lc. Solo: Pustaka Qur‟an 

Sunnah, tahun 2018.  

4. Imam  Nawawi. Kode Etik Berintraksi Dengan Al-Qur‟an, 

terjemahan A.Choiron Marzuki. Yogyakarta: Pustaka 

Hati, tahun 2018. 
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5. Deden Makbullah, Pendidikan Islam dan Sistem 

Penjaminan Mutu. Jakarta: Raja Grafindo Persada tahun 

2016.  

6. Hanafi , “Urgensi Pendidikan Adab dalam Islam”, 

Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 4 No. 

1, tahun 2017.   

7. Uswatun Khasanah. “Adab Dalam Membaca Al-Qur‟an 

Dalam Kitab At-Tibyaan Fii Aadaabi Hamalat Al-Qur‟an 

Karya Imam Nawawi Al-Dimasy”. (Skripsi, IAIN 

Salatiga) tahun 2018.   

8. Misbahul Nur, “Relevansi Nilai Karakter Pendidik dan 

Peserta Didik dalam Kitab At-Tibyan Fii Aadaabi 

Hamalatil  Qur‟an  Karya Imam Nawawi Al-Dimasyq  

Pada Era Global” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang), tahun 2018. 

     Sumber data sekunder yang disebutkan diatas hanyalah 

sebagian dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan data 

      Menurut Sugiono, “Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling starategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dalam penelitian adalah untuk memperoleh  data”.
35

 Data 

yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder sebagai 

rujukan dalam penelitian. 

      Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian 

ini iyalah metode dokumentasi. Menurut  Sugiono, “Metode 

dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang mendukung penelitian”. 
36

 

                                                           
35

  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif  dan  R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2011), .h. 224 
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif  dan  R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 329. 
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     Metode dokumentasi sangat penting sebagai rujukan atau 

acuan dalam mengumpulkan data-data yang releven untuk 

mengurai teori-teori dalam penelitian yang berkaitan dengan 

adab peserta didik dalam menuntut ilmu Qur‟an perspektif 

Imam Nawawi Ad-Dimasyq dalam Kitab At-Tibyan Fi Adabi 

Hamalah Al-Qur‟an dan implementasinya pada era modern. 

      Hasil dokumentasi yang telah didapat akan di catat sebagai 

rujukan dan acuan untuk menganalisis data dan menyimpulkan 

teori-teori atau konsep yang menjadi karakteristik sendiri 

terhadap pemikiran dari kitab pada tokoh yang menjadi obyek 

penelitian yaitu Imam Nawawi Ad-Dimasyq.  

4. Teknik Analisis Data 

     Analisis data adalah kegiatan memfokuskan 

mengabstraksikan, mengorganisasikan, data secara sistematis 

dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap 

permasalahan. 
37

 

     Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

iyalah menggunakan metode analisis isi (content analysis). 

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 

tercetak dalam media massa. Pelopor analisis ini adalah Harold 

D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu 

mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi 

interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis 

semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan 

televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.
38

 

 

I.  Sistematika Pembahasan 

     Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam 

proses penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
37

 Suryana, Metodelogi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif (Bandung: Upi, 2010), h. 43. 
38

 https://www.dosenpendidikan.co.id/analisis-isi/, 12 September 2020, jam 

19.00. 
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BAB I (Pendahuluan) 

     BAB ini membahas mengenai petunjuk penelitian yang akan 

diteliti kedepannya. Terdiri dari penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

releven, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II (Landasan Teori) 

     BAB ini merupakan pengurai dari kerangka latar belakang yang 

membahas secara singkat mengenai masalah-masalah yang akan 

diteliti. Berisi teori-teori penguat yang berasal dari buku, jurnal, 

majalah dan internet. Pada penulisan ini, teori yang dibahas adalah 

adab peserta didik, dan menuntut ilmu Qur‟an. 

BAB III (Biografi Imam Nawawi Ad-Dimasyq) 

      BAB ini membahas mengenai tokoh yang berhubungan dengan 

judul yang dipilih oleh penulis yaitu Imam Nawawi Ad-Dimasyq. 

Adapun pembahasannya terdiri dari biografi Imam Nawawi Ad-

Dimasyq meliputi riwayat hidup Imam Nawawi Ad-Dimasyq, 

karya-karya Imam Nawawi Ad-Dimasyq, Guru-guru Imam 

Nawawi Ad-Dimasyq, sifat dan akhlak Imam Nawawi Ad-

Dimasyq, serta perjuangan Imam Nawawi dalam menuntut ilmu. 

BAB VI (Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian)  

     BAB ini merupakan bagian tahap penelitian yaitu menganalisis 

dan  membahas pokok permasalahan mengenai adab peserta didik 

dalam menuntut ilmu Qur‟an perspektif Imam Nawawi Ad-

Dimasyq dalam kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an dan 

implementasinya pada era modern. Pembahasannya yaitu dengan 

menganalisis teori dari kitab tersebut kemudian diperkuat dengan 

menggunakan referensi-referensi yang berkaitan. 

BAB V (Penutup)  

     BAB ini merupakan BAB akhir yang terdiri dari simpulan dan 

rekomendasi. Pada kesimpulan, berisi mengenai hasil dari 

penelitian secara garis besar dengan menyimpulkan semua 

pembahasan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, 
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sedangkan saran diberikan oleh penulis setelah melakukan 

penelitian untuk pembaca.      
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Adab Peserta Didik 

1. Pengertian Adab 

           Kata adab berasal dari bahasa arab yaitu aduba, ya‟adubu, 

adaban yang berarti bersopan santun, beradab
39

.  Dan menurut 

kamus bahasa Indonesia, adab diartikan budi pekerti yang halus, 

akhlak yang baik, budi bahasa dan kesopanan.
40

  

          Selama dua abad pertama setelah kemunculan Islam istilah 

adab membawa implikasi makna etika dan sosial. Kata dasar Ad 

mempunyai arti sesuatu yang menabjubkan, persiapan atau 

pesta. Adab dalam pengertian ini sama dengan kata latin 

urbanitas, kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti 

masyarakat kota.
41

 Dengan demikian, adab sesuatu berarti sikap 

yang baik dari sesuatu tersebut. 

          Telah banyak para sarjana dan cendikiawan muslim yang 

mendefinisikan adab, seperti: 

a. Al-Jurjani, mendefinisikan adab adalah proses 

memperoleh ilmu pengetahuan (ma‟arif) yang dipelajari 

untuk mencegah pelajar dari bentuk kesalahan 
42

. Dengan 

demikian, maka adab sangatlah penting bagi seorang 

pelajar.  

b. Menurut Prof.Naquib al-Attas, dalam buku pendidikan 

islam membentuk manusia berakhlak & beradab karya 

Adian Husaini menyatakan bahwa adab adalah 

pengenalan serta pengakuan terhadap kenyataan 

                                                           
39 Muhammad Yunus, Kamus besar Bahasa Arab Indonesia (Jakarta: Haida 

Karya Agung, 1990), h. 38. 
40  Kamus Pusat Bahasa, Loc.Cit, h. 9. 
41 Hanafi, “Urgensi Pendidikan Adab dalam Islam”, Saintifika Islamica: 

Jurnal Kajian Keislaman. 4.1 (Juni 2017): h. 61. 
42 Wan wan Moh. Nur wan, Filsafat dan praktik Pendidikan Islam Syed 

Muhammad Al-attas (Bandung: Mizan, 2003), h. 60. 
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bahwasannya ilmu dan segala sesuatu yang terdiri dari 

hirarki yang sesuai dengan kategori-kategori dan tingkat-

tingkatanny
43

. Sebab seseorang memilki kapasitasnya 

masing-masing baik dari fisik, spiritual, maupun 

intlektual. 

c. Soegarda Poerbakawatja mengatakan adab adalah budi 

pekerti, watak, kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap 

khaliknya dan terhadap sesama manusia.
44

 

d. Hamzah Ya‟qub mengemukakan pengertian adab sebagai 

berikut; 

a. Adab adalah ilmu yang menentukan batas antara baik 

dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang 

perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. 

b. Adab iyalah ilmu pengetahuan yang memberikan 

pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang 

mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan 

tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan 

pekerjaan mereka
45

. 

c. Menurut Ibnu Miskawaih (1030 M) di dalam buku 

Akhlak Tasawuf  karya A. Mustofa,  mendefinisikan 

adab sebagai suatu keadaan yang melekat pada jiwa 

manusia, yang berbuat dengan mudah, melalui proses 

pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan sehari-

hari)
46

.  

     Dari beberapa pendapat para tokoh tersebut mengenai 

Adab, maka dapat di simpulkan bahwa adab merupakan ilmu 

yang membahas mengenai budi pekerti, watak, perkataan 

atau perbuatan  manusia lahir dan batin. 

                                                           
43 Adian Husaini, Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berakhlak & 

Beradab (Jakarta: PT.Cakrawala Surya Prima, 2012), h. 48. 
44 Soegarda Poerbakawatja, Loc.Cit, h. 9. 
45 Hamzah Ya‟kub, Etika Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), h. 12. 
46  A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 13–14. 
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2. Pentingnya Adab 

     Adab dalam pendidikan agama Islam bukanlah perkara yang 

kecil, bahkan ia menjadi salah satu inti ajaran Islam. Dalam 

Islam masalah adab sebagai bagian dari akhlak Islam, mendapat 

perhatian serius yang tidak didapatkan pada tatanan manapun. 

Hal ini dikarenakan syariat Islam adalah kumpulan dari aqidah, 

ibadah, akhlak, dan muamalah, hal tersebut tidaklah dapat 

dipisahkan. Manakala seseorang mengesampingkan salah satu 

dari keempat perkara tersebut, misalnya akhlak, maka akan 

terjadi ketimpangan dalam perkara dunia dan akhiratnya 
47

. 

Oleh sebab itu antara aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah 

haruslah berjalan beriringan.  

     Menurut Prof. Naquid al-Attas menjelaskan bahwa jatuh-

bangunnya umat Islam tergantung sejauh mana mereka dapat 

memahami dan menerapkan konsep adab ini dalam kehidupan 

mereka. Menurut al-Attas, adab yang lahir dari pengertian Islam 

dengan sendirinya menjelaskan bukan saja ditunjukan untuk 

manusia semata, tetapi juga untuk seluruh alam tabi‟i dan alam 

ruhani serta alam ilmi. Sebab adab itu sesungguhnya suatu 

perbuatan yang harus diamalkan atau dilakukan terhadap diri 

berdasarkan pada ilmu. Karenanya amalan tersebut bukan hanya 

ditunjukan kepada sesama manusia, tetapi juga pada hewan, 

yang merupakan ma‟lumat bagi ilmu. 

     Apabila faham adab itu ditunjukan pada sesama manusia, 

maksudnya  terkait dengan masalah akhlak dalam rangka 

mejalankan kewajiban diri berperangai mengikuti keperluan 

haknya dalam susunan berperingkat derajat yang terencana, 

seperti dalam keluarga, dalam perdagangan dan dalam berbagai 

corak pergaulan kehidupan. Apabila ditunjukan pada Alam, 

bermaksud pada ketertiban budi menyesuaikan haknya pada 

rencana susunan berperingkat martabat yang mensifatkan ilmu; 

umpanya pengenalan serta pengakuan akan ilmu bahwa dia itu 

tersusun dari taraf keluhuran serta keutamaannya, yang 

                                                           
47 Toha Machsun, “Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan”, Elbanat: 

Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam , 6.2 (Juli 2016): h. 226. 
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bersumber dari wahyu ke akal; dari yang fardu‟ain ke fardu 

kifayyah dari yang merupakan kegunaan amal baginya 
48

. 

     Demikian penting perkara ini, hingga banyak  para ulama 

sampai menyusun kitab khusus yang membahas tentang adab 

salah satunya iyalah Al-Imam al-alamah Abu Zakaria 

Muhyiddin bin Syaraf  an-Nawawi Ad-Dimasyq yang lebih 

dikenal dengan Imam Nawawi. Beliau merupakan salah satu 

ulama yang memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut 

ilmu, memiliki banyak koleksi, perhatian yang lebih dan 

pemahaman yang istimewa, juga hapalan dan kecintaannnya 

terhadap Al-Qur‟an. Dan menurut salah satu ulama yang 

bernama Imam adz-Dzahabi berkata “Beliau adalah seorang 

imam, al-hafizh, ulama terkemuka, sosok yang menjadi 

panutan, Syaikul Islam para wali, pemilik banyak karya-karya 

yang sangat berharga 
49

. 

     Dengan adab inilah, seorang muslim dapat menempatkan 

karakter pada tempatnya, kapan dia harus jujur kapan dia boleh 

berbohong. Untuk apa dia harus bekerja dan belajar keras?. 

Dalam pandangan Islam jika hal itu digunakan hanya untuk 

mencapai tujuan pragmatis duniawi maka itu termasuk kategori 

“tidak beradab”. 
50

 Oleh sebab itu, maka manusia harus 

berusaha menjalani pendidikan karakter, sekaligus menjadikan 

dirinya sebagai manusia yang beradab.  

     Bila adab dijadikan bagian berintegrasi dalam pendidikan 

maka peserta didik tidak hanya cerdas pikirannya dan terampil 

tetapi juga digunakan untuk membentuk sikap yang baik. 

Selama ini, model pendidikan hanya menitik beratkan pada 

kecerdasan intelektual, sehingga para peserta didik melakukan 

                                                           
48 Syed Muhammad Naquid Al-Attas, Risalah untuk Kaum Muslimin (Kuala 

Lumpur: ISTAC, 2001), h. 118–20. 
49 Imam an-Nawawi, At-Tibyan Adab Berinteraksi dengan Al-Qur‟an (At-

Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur‟an), terjemahan Ayman Abdillah (Jawa Barat: Pustaka 

Khazanah Fawa‟id, 2018), h. 9-28. 
50 Adian Husaini, “Pengalaman Adab Guru dan Murid dalam Kitab Khuluq 

„Azim di Dayah Darussalam Cabang Faradist Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie 

JayaHusaini”, Dayyah: Journal of islamic Education, 1.1 (2018): h. 85–103. 
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kegiatan belajar hanya untuk mencapai kepuasan materi. 

Padahal judah jelas bahwa konsep  pendidikan adalah 

pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, dan 

penelitian.  

3. Pengertian Peserta Didik 

     Kata peserta didik atau murid berasal dari bahasa arab yaitu: 

arada, yuridu, iraadatan, muridaan yang artinya orang yang 

menginginkan. Menurut Abudin Nata, peserta didik diartikan 

sebagai orang yang menghendaki untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan keperibadian yang 

baik dengan cara sungguh-sungguh sebagai bekal hidupnya agar 

bahagia dunia akhirat. Disamping itu istilah lain yang sering 

digunakan dalam bahasa Arab yaitu tilmidz yang berarti pelajar. 

Bentuk  jamaknya iyalah talamidz,  kata ini lebih menunjuk 

pada pelajar yang belajar di madrasah. Kata lainnya thalib 

artinya pencari ilmu, pelajar, atau mahasiswa.
51

 Dengan begitu, 

kata peserta didik lebih mengarah kepada orang (pelajar) yang 

sedang mencarai ilmu.   

      Istilah lain berkaitan dengan peserta didik adalah al-thalib 

yang berarti orang yang mencari sesuatu. Konsep ini dapat 

dipahami karena seseorang pelajar adalah orang yang tengah 

mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan 

pembentukan keperibadian untuk bekal kehidupannya dimasa 

depan agar berbahagia dunia dan akhirat. Istilah al-thalib lebih 

bersifat aktif, mandiri, kreatif, dan sedikit bergantung kepada 

Guru.
52

  

     At-thalib juga memiliki makna yang dalam, artinya dalam 

proses pendidikan itu terdapat individu yang secara sungguh-

sungguh menghendaki dan mencari ilmu pengetahuan. Hal ini 

menunjukan bahwa istilah murid dan thalib menghendaki 

                                                           
51 Sri Minarti, Loc.Cit,  18–19. 
52 Deden Makbullah, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2016),h. 179 
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adanya keaktifan pada peserta didik dalam proses belajar 

mengajar, bukan pada pendidik. Namun, dalam pepatah 

dinyatakan “tiada tepuk sebelah tangan”. Pepatah ini 

mengisyaratkan adanya active learning bagi peserta didik dan 

active learning bagi pendidik, sehingga kedua belah pihak 

menjadi “ gayung bersambung” dalam proses pendidikan agar 

tercapai secara maksimal.
53

 Makananya iyalah, bahwa antara 

guru dengan peserta didik haruslah membentuk kerjasama yang 

baik, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

     Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam sistem 

pendidikan Islam. Peserta didik merupakan “raw material” 

(bahan mentah) didalam proses transformasi yang disebut 

dalam sistem pendidikan karena kita menerima material ini 

sudah setengah jadi sedangkan komponen-komponen lain dapat 

dirumuskan dan disusun sesuai dengan keadaan fasilitas dan 

kebutuhan yang ada. Mentalnya dilatih sehingga keinginan 

mendapatkan pengetahuan bukan semata-mata untuk 

memuaskan rasa ingin tahu intelektualnya saja atau hanya 

menjadikan makhluk rasional yang berbudi luhur serta 

melahirkan kesejahteraaan spiritual, mental dan juga fisik 
54

. 

     Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan 

memiliki sejumlah (kemampuan) dasar yang masih perlu 

dikembangkan. Disini, peserta didik merupakan makhluk Allah 

SWT,  yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum 

mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran, maupun 

pertimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dan segi rohaniah, ia 

memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan dan pikiran yang 

dinamis dan perlu dikembangkan
55

. Maka, jasmani dan rohaniah 

peserta didik haruslah selalu diperhatikan agar dapat 

dikembangkan dengan baik.   

                                                           
53 Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, Op. Cit. h. 104 
54 Miftahul Huda, “Peran Islam Terhadap Perubahan Sosial”, Edukasi: Jurnal 

Penelitian Pendidikan Islam, 10.1 ( Februari 2015): h. 165–88. 
55 Ariffudin Arif, Pengantar Ilmu Pendiikan Islam (Jakarta: Kultura, 2008), h. 

71–72. 
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4. Hakikat Peserta Didik 

     Menurut Sudarwan Danim ada hal-hal yang esensial 

mengenai hakikat peserta didik yaitu : 
56

 

a. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi 

potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, atau 

psikomotorik. 

b. Peserta didik merupakan imajinasi, persepsi dan dunianya 

sendiri bukan sekedar miniatur. 

c. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi 

kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani maupun 

rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaannya. 

d. Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi 

proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati, sesuai 

wawasan pendidikan sepanjang hayat. 

e. Peserta didik memerlukan binaan dan pengembangan secara 

individual atau kelompok, serta mengharapkan perlakuan 

yang manusiawi dari orang dewasa termasuk gurunya. 

5. Hak dan Kewajiban Peserta Didik 

     Hak adalah kewewenangan atau kekuasaan seseorang dalam 

melakukan sesuatu hal yang telah ditentukan oleh hukum. Hal 

ini sejalan dengan arti hak yang dikemukakan oleh W.J.S 

Poerwadarminta, yaitu: “Hak iyalah kekuasan untuk berbuat 

sesuatu (karena telah ditentukan aturan, undang-undang dan 

sebagainya)”
57

. 

      Secara morfologi kata kewajiban berasal dari bahasa Arab 

“wajib”, yang berarti “mesti dilakukan”. Sehingga, kalau kita 

merujuk kepada istilah Fiqih, kata “wajib” diartikan sebagai 

sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila 

tidak dilakukan akan berdosa. Sehingga perbuatan wajib berarti 

                                                           
56 Sudarwan Danim, Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2014), 

h. 3. 
57 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Van Hoep, 1984), 

h. 339. 
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perbuatan yang mesti dilakukan dan ia akan mendapatkan 

pahala, sebaliknya kalau perbuatan tersebut tidak dilakukan, ia 

melakukan dosa
58

.  Dan dapat dikatakan bahwa wajib adalah 

segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang.  

     Hak dan kewajiban peserta didik menurut pendidikan Islam 

tercermin dalam hubungan proses pendidikan, yang didalamnya 

ada peserta didik, pendidik, lembaga pendidikan, kurikulum dan 

lain-lainnya, yang tidak hanya tertuju pada satu aspek, tetapi 

meliputi seluruh aspek hubungan, sehingga hak dan kewajiban 

peserta didik dapat tercapai. Hak peserta didik meliputi: 
59

 

a. Peserta didik berhak untuk memperoleh kemudahan dalam 

fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar dapat 

berlangsung lebih mudah setiap saat, dan berhak untuk 

memperoleh kesempatan belajar, tanpa harus dibedakan 

antara mereka yang kaya dengan yang miskin, sehinngga 

peserta didik mendapatkan pelayanan secara wajar. 

b. Peserta didik berhak dipenuhinya segala kebutuhan jasmani 

dan rohani. Terpenuhnya kebutuhan materi dan moril. 

Dalam sistem pendidikan Islam kebutuhan materil meliputi: 

kebutuhan dzohir, tahsani, dan takmili. Sedangkan 

kebutuhan moril meliputi: kebutuhan akan kasih sayang rasa 

aman, harga diri, rasa bebas, dan bimbingan. 

     Sedangkan, kewajiban peserta didik menurut salah satu 

sarjana muslim yang terkenal yaitu imam Al-Ghozali yaitu 
60

: 

a. Mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak tercela. 

b. Menyedikitkan hubungan dengan kesibukan dunia. 

c. Tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru. 

d. Memelihara pendapat yang berbeda-beda. 

                                                           
58 Said Sabiq, Fiqih Sunnah (Riyad: Maktabah Islamiyah, 1995), h. 15. 
59  Ramayulis, Metodelogi Pengajaran Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

1990), h. 54. 
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e. Tidak meninggalkan satu bagian dari ilmu-ilmu yang terpuji, 

dan lebih mengutamakan ilmu yang lebih penting.  

f. Belajar secara tertib dan teratur. 

g. Tidak berpindah sebelum menguasai ilmu tersebut. 

h. Mengetahui sebab-sebab yang dapat mengetahui semulia-

mulia ilmu, baik dalam dalil maupun dalam buahnya ilmu. 

i. Bertujuan untuk menghiasi dan mengindahkan batin dengan 

keutamaan. 

j. Mengetahui kaitan ilmu dengan umumnya. 

     Didalam undang-undang No. 20 tahun 2003 bab 1 telah 

dijelasakan bahwa peserta didik memiliki hak dan kewajiban 

seperti: 

a. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: 

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama 

yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang se-

agama. 

2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat dan kemampuannya. 

3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 

4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 

5. Pindah keprogram pendidikan pada jalur pendidikan dan 

satuan pendidikan lain yang setara. 

6. Menyelesaikan program penelitian sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang 

dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 
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b. Setiap peserta didik berkewajiban:
 61

 

1. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin 

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. 

2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan 

kecuali bagi pendidikan yang dibebaskan dari kewajiban 

tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

3. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah 

negara kesatuan Republik Indonesia. 

4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

     Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa adab peserta didik adalah budi pekerti atau 

akhlak baik yang harus dimiliki oleh peserta didik agar apa 

yang telah ia dapatkan bisa bermanfat baginya sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.  

 

B. Menuntut Ilmu Qur’an 

1. Pengertian Menuntut Ilmu 

     Menuntut berasal dari kata “tuntut” yang mendapat imbuhan 

“me” diawal katanya. Dalam kamus bahasa Indonesia kata 

“tuntut” (menuntut) banyak arti, yakni berusaha keras untuk 

mendapatkan sesuatu, berusaha mencapai tujuan, berusaha 

supaya mendapatkan ilmu pengetahuan, meminta dengan keras, 

menagih utang yang telah lampau. Sehingga dapat diketahui 

bahwa Menuntut adalah usaha sadar atau upaya yang dilakukan 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang dapat memenuhi 

kebutuhannya.
62

 Kata “menuntut” juga merupakan sebuah 
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istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan, seperti pada 

kata menuntut ilmu. 

Kata al-„ilm (  علم ) berasal dari bahasa arab, yang 

merupakan bentuk jamak (masdar) dari kata يعلم -علم- 

 yang berarti pengetahuan. Dalam Al-Qur‟an kata علما

„ilm dan kata jadinya disebutkan kurang lebih mencapai 

800 kali. Al-Qordowi dalam penulisannya terhadap 

kitab Al-Mu‟jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur‟an Al-

Karim menjelaskan bahwa kata‟ilm dalam Al-Qur‟an 

terdapat sebanyak 80 kali, sedangkan kata yang 

berkaitan dengan itu seperti kata „allama 

(mengerjakan), ya‟lamu (mereka mengetahui), „alim 

(tahu) dan seterusnya disebutkan beratus-ratus kali. 
63

 

  

     Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

menuntut ilmu adalah usaha sadar atau upaya yang dilakukan 

oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang 

dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah SWT.  

2. Hukum Menuntut Ilmu 

     Menuntut ilmu merupakan hal yang diwajibkan bagi seluruh 

manusia baik bagi perempuan maupun laki-laki muslim. 

Menurut imam al-Qurtubi bahwa hukum menuntut ilmu terbagi 

menjadi dua, yaitu: 

Pertama, hukumnya wajib; seperti menuntut ilmu tentang 

sholat, zakat, puasa.  Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat 

yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib.  

ٍٍ َوُمْسِلَمة ُكلِّ ُمْسِلمٍ  عّٰلى طََلُب اْلِعلِم َفِر ْيَضةٌ   
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“Menuntut ilmu itu adalah fardhu bagi tiap-tiap muslim, baik 

laki-laki maupun perempuan”. (HR. Ibn Abdulbari).
64

 

Kedua, hukumnya fardu kifayyah; seperti menuntut ilmu 

tentang pembagian hak, pelaksanaan hukum qisash, cambuk, 

potong tangan dan lain sebagainya.
65

 

3. Keutamaan Menuntut Ilmu 

     Ilmu telah menjadi perbincangan dari waktu kewaktu, 

bahkan ilmu telah menjadi simbol kemajuan dan kejayaan suatu 

bangsa. Hampir tak ada suatu bangsa dinilai maju kecuali 

disana ada ketinggian ilmu. Hingga hampir menjadi 

kesepakatan setiap jawara bangsa, bila ingin maju harus 

berkiblat kepada negeri yang tinggi ilmunya.
66

  

     Ilmu memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi, hal ini 

seperti yang diungkapkan dalam QS. Al-Mujadilah:11 

                         

         

Artinya:  “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”.
67

 

     Allah subhanallahu wa ta‟ala telah memuji ilmu dan 

pemiliknya serta mendorong hamba-hamba-Nya untuk berilmu 

dan membekali diri dengannya. Demikian juga sunnah Nabi 

Muhammad SAW. sebagaimana dalam hadistnya: 

                                                           
64 Moh. Rifa‟I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 
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َا َوَرُسْوا اْلِعْلَم, َفَمْن َاَخَذُه  َاَخَذ  ِانَّ اْْلَ نِْبَيا َلَْ يُ ْو رِثُ ْوا ِديْناَ رًا َوَْل ِدْرََهًا, َوِاَّنَّ
 ََبَظٍّ َواِفٍر.

 Artinya: “Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar 

atau dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu, maka 

barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia mengambil 

bagian yang banyak”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 

 

     Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak 

berilmu, sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan 

orang yang mati, orang yang mendengar dengan orang yang 

tuli, dan orang yang melihat dengan orang yang buta. Ilmu 

adalah cahaya yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia 

sehingga mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya 

terang. Karena ilmu menjadi sebab diangkatnya derajat orang-

orang yang dikehendaki Allah subhanallahu wa ta‟ala.
68

  

     Ketahuilah, menuntut ilmu itu adalah suatu kemuliaan yang 

sangat besar dan menempati kedudukan yang tinggi bahkan 

Allah SWT akan memberi kemudahan bagi manusia untuk 

menuju syurga, hal ini sesuai dengan bunyi sebuah hadist: 

ىَوَمْن َسَلَك َطرِيْ ًقا يَ ْلَتِمُس فَ ْيِو ِعْلًما َسهََّل اهلُل لَُو َطرِيْ ًقا 
 
ٍِ ََل اْْلَنَّةإ  

Artinya: “Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka 

Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga”. (HR. 

Muslim). 
69

 

     Salah satu prasyarat yang harus dimiliki bagi para penuntut 

ilmu dan kepada siapa ilmu diberikan adalah adab. Konsep adab 

seperti ini sesuai dengan istilah dan tujuan pendidikan Islam itu 

sendiri, yaitu ta‟dib dan tujuannya adalah membentuk manusia 
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Utama, 1992), h. 46  
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yang beradab (insan abady).
70

  Adab dalam menuntut ilmu bagi 

peserta didik difungsikan  agar  ilmu yang telah ia dapatkan bisa 

di Ridhoi oleh Allah Swt. serta dapat bermanfaat bagi dirinya  

maupun orang lain dan digunakan sebagai pembentuk akhlak 

yang baik.  

4. Syarat-syarat dalam Menuntut Ilmu 

     Dalam menuntut ilmu, ada beberap syarat-syarat yang harus 

diperhatikan oleh peserta didik yaitu:
71

 

a. Cerdas (sehat akal) 

b. Rakus yaitu rakus dalam menyerap ilmu-ilmu 

c. Bersungguh-sungguh 

d. Cukupnya modal (harta, kemampuan, dan usaha yang keras) 

e. Guru yang mengajarkan 

f. Waktu yang lama 

5. Pengertian Al-Qur’an 

     Al-Qur‟an secara bahasa merupakan kata benda bentuk dasar 

(masdar) 

 yang bersinonim dengan kata “Al-Qira‟ah” ( القراءة ) berarti 

bacaan.
72

 Sebagaimana firman Allah SWT: 

                         

Artinya: “Apabila kami telah selesai membacanya maka 

ikutilah bacaannya itu, Kemudian sesungguhnya kami yang 

akan menjelaskannya“. (QS. Al-Qiyamah: 18-19) 
73

 

     Kata “Qur‟anah” disini berarti “Qira‟atahu” (bacaannya). 

Sedangkan secara istilah Al-Qur‟an adalah kitab suci umat 

                                                           
70 Toha Machsun, Op. Cit, h. 229 
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Islam. umat ini meyakini sebagai firman-firman Allah SWT, 

yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi terakhir, 

Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada umat 

manusia hingga akhir zaman.
74

 

      Sedangkan menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, Al-Qur‟an 

adalah firman Allah yang diturunkan melalui ruhul amin (Jibril) 

kepada Nabi Muhammad SAW. dengan bahasa arab, isinya 

dijamin kebenarannya dan sebagai hujjah kerasulannya, 

undang-undang bagi seluruh manusia, petunjuk dalam 

beribadah, serta dipandang ibadah membacanya, terhimpun 

dalam mushaf yang dimulai surat al-Fatihah dan diakhiri surat 

an-Nas dan diriwayatkan  kepada kita dengan jalan mutawatir. 
75

 

    Serta ada beberapa perbedaan pendapat mengenai pengertian 

Al-Qur‟an dari beberapa ulama yang terkenal yaitu:  
76

 

a. Al-Imam al-Syafi‟iyah (150-204 H), salah seorang imam 

mazhab yang terkenal, mengatakan bahwa kata Al-Qur‟an 

ditulis dan dibaca tanpa hamzah, serta tidak terambil dari 

pecahan fi‟il (bukan ism al-musytaq). Ia adalah nama yang 

khusus dipakai untuk kitab suci yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW. seperti halnya dengan nama Ijil dan 

Taurat, yang masing-masing diberikan kepada Nabi Isa dan 

Nabi Musa. 

b. Al-Farra‟ (w.207 H), seorang ahli bahasa yang tersohor dan 

pengarang kitab „Ma‟aniy al-Qur‟an‟, berpendapat bahawa 

Al-Qur‟an tidak memakai hamzah dan terambil dari kata 

„qarain‟, bentuk dari „qarinah‟ yag berarti „petunjuk‟ . ini 

terjadi karena sebagian ayat-ayat Al-Qur‟an itu serupa satu 

dengan yang lainnya, seolah-olah sebagian ayat-ayatnya 
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merupakan petunjuk dari apa yang dimaksud oleh ayat lain 

serupa itu. 

c. Al-Asy‟ariy (w.324 H), seorang ahli ilmu kalam dan pemuka 

aliran Sunni, berpendapat bahwa kata „al-Quran‟ tidak 

memakai hamzah dan diambil dari kata „qarana‟ yang 

berarti „menggabungkan‟. Hal ini dipahami karena surah-

surah, ayat-ayat,dan huruf-hurufnya beriring-iringan, yang 

satu digambungkan dengan yang lain sehingga menjadi satu 

mushhaf.  

d. Al-Lihyaniy (w.215 H), seorang ahli bahasa mengatakan 

bahwa kata „al-Quran‟ itu berhamzah, bentuknya mashdar 

dari kata kerja qara‟a yang berarti „bacaan‟, yang selalu 

berarti „ism al-ma‟ful‟ (yang dibaca), oleh karena itu, Al-

Qur‟‟an harus selalu dibaca. 

e. Dr.Subhi al-Shalih dalam bukunya „mahabits fi „Ulum al-

Quran‟ mengatakan bahwa pendapat yang palaing kuat 

adalah yang mengatakan bahwa kata Al-Qur‟an itu adalah 

bentuk mashdar dan muradif dengan kata qira‟ah yang 

berarti „membaca‟. Hal ini diperkuat oleh pendapat lain, 

yang mengatakan bahwa kata Al-Qur‟an, secara harf, berasal 

dari akar kata „qara‟a‟ yang berarti „bacaan atau himpunan‟, 

serta merupakan himpunan dari ajaran-ajaran wahyu yang 

terbaik.  

     Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Al-

Qur‟an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad dengan perantara Malaikat Jibril, 

sebagai petunjuk bagi umat manusia agar dapat mencapai 

kebahagian dunia dan akhirat.  

4. Fungsi Al-Qur’an 

     Sebagaimana tersurat dalam nama-nama-Nya, maka fungsi 

Al-Qur‟an iyalah: 
77
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a. al-Huda (petunjuk). Al-Qur‟an berfugsi sebagai petunjuk 

bagi manusia, agar manusia dapat memilih jalan yang lurus 

dan benar. Didalam Al-Qur‟an ada tiga kategori orang-orang 

yang mendapatkan petunjuk, pertama adalah orang yang 

bertakwa kepada Allah SWT. hal ini sesuai dengan firman 

Allah: 

                      

Artinya: “ Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan 

padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. (QS. Al-

Baqarah: 2) 
78

 

     Kedua, arang yang mendapat petunjuk dari Allah adalah 

orang beriman, sesuai dengan firman Allah: 

                           

                       

                      

            

Artinya: “Dan sekiranya Al-Qur‟an kami jadikan sebagai 

bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka 

mengatakan “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? 

“Apakah patut Al-Qur‟an dalam bahasa asing sedang 

(rasul), orang Arab? Katakanlah Al-Qur‟an adalah petunjuk 

dan penyembuh baagi orang-orang yang beriman. Dan 

orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada 

sumbatan, dan (Al-Qur‟an) itu merupakan kegelapan bagi 

                                                           
78

 Depertemen Agama RI, Op.Cit, h. 2 



  
 

40 

mereka.  Mereka itu seperti orag-orang yang dipanggil dari 

tempat yang jauh”. (QS. Fussilat: 44). 
79

 

     Ketiga, adalah petunjuk bagi orang secara keseluruhan, 

hal ini sesuai dengan firman Allah: 

                      

                            

                 

                    

                   

Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya 

diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan 

penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barang 

siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. 

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak 

berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah 

menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan 

bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS. Al-

Baqarah: 185). 
80

 

b. Al-Furqan (Pemisah), Al-Qur‟an merupakan pemisah atau 

pembeda antara yang hak dan yang bathil atau pembeda 

antara yang benar dengan yang salah, yang sejati dan yang 
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palsu.
81

 Al-Qur‟an sebagai pemisah dijelaskan dalam firman 

Allah: 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذيْْۤ اُْنزَِل ِفْيِو اْلُقْرٰاُن ُىًدى لِّلنَّاِس َوبَ ي ِّٰنٍت مَِّن 
                                                               ····ۚ  اْْلُٰدى َواْلُفْرقَانِ 

     Artinya: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya 

diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan 

penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang benar dan yang batil)…….. (QS. Al-Baqarah: 

185).  
c. Al-Syifa (Obat), Dalam Al-Qur‟an dikatakan bahwa ia 

berfungsi sebagai obat bagi penyakit dalam dada atau 

penyakit psikologis. Allah berfirman: 

 ۙ ىاَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَْۤءْتُكْم مَّْوِعظٌَة مِّْن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌْۤء لَِّما ِِف الصُُّدْورِ يْٰۤ 
                                                                                          َوُىًدى َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمِنْْيَ 

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu 

pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi 

penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang yang beriman”. (QS. Yunus: 57). 
82

 

d. Al-Mauidhah (Nasehat), didalam Al-Qur‟an dijelaskan 

bahwa ia merupakan nasehat bagi orang-orang yang 

bertakwa, Allah berfirman: 

ْْيَ ُمتَّقِ لْ ِعظٌَة لِّ وْ ٰىَذا بَ َياٌن لِّلنَّاِس َوُىًدى وَّمَ   
Artinya: “Inilah (Al-Qur'an) suatu keterangan yang jelas 

untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran 

bagi orang-orang yang bertakwa” (QS.Al-Imran: 138). 
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e. Al- Zikr (peringatan), salah satu fungsi Al-Qur‟an adalah 

sebagai peringatan, yang datang dari Allah SWT. nama 

tersebut dituliskan dalam firman Allah: 

ٍَ اِنَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َواِنَّا َلُو ََلَا ِفظُْون  

Artinya: “ Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan az-

Zikr (Al-Qur‟an)  dan pasti kami (pula) yang 

memeliharanya”. (QS. Al-Hijr: 9). 

     Al-Qur‟an disebut sebagai az-Zikr (peringatan), sebab 

kehadirannya ditengah-tengah umat manusia menjadi 

peringatan dalam perjalanan hidup mereka. Dan bukan 

hanya sebagai peringatan bagi mereka tetapi juga menjadi 

peringatan dalam segala hal, seperti dalam bidang teologi 

(aqidah), tata sopan santun (akhlak), maupun yuridis 

(hukum), dan sebagainya).  

     Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan menuntut ilmu Qur‟an adalah suatu usaha yang 

dilakukan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang berhubungan 

dengan Al-Qur‟an baik berupa menghafal maupun mengkaji ayat-

ayatnya.  

 

C. Adab Peserta Didik dalam Menuntut Ilmu Pada Era Modern 

     Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern adalah sikap 

dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan 

zaman. 
83

 Era modern merupakan era ditandai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat 

sekaligus pernah memberikan tantangan kepada individu untuk 

terus belajar melalui berbagai sumber dan media. Kecanggihan 

teknologi modern tersebut membawa dampak terhadap kehidupan 

manusia baik dampak positif maupun negatif. Dampak tersebut 
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sangat menghawatirkan dan mencemaskan terhadap pengaruh yang 

ditimbulkan salah satunya adalah masalah adab peserta didik  

     Pada era modern ini, adab peserta didik menjadi pembahasan 

utama di Indonesia, sebab telah banyak kasus-kasus terjadi yang 

melibatkan peserta didik. Telah banyak tokoh-tokoh islam yang 

membahas mengenai adab peserta didik khususnya mengenai adab 

peserta didik dalam menuntut ilmu, seperti Imam Al-Ghozali, 

menurut beliau adab menuntut ilmu yang harus dimiliki peserta 

didik adalah:
84

 

1. Mendahulukan kesucian jiwa 

2. Bersedia merantau untuk mencari ilmu 

3. Jangan menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya 

4. Mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan  

     Dan menurut K.H. Hasyim Asy‟ari menyatakan bahwa adab 

peserta didik dalam menuntut ilmu, yaitu: 
85

 

1. Senangtiasa membersihkan hati 

2. Memiliki niat yang baik 

3. Fokus dalam mempergunakan masa muda untuk menuntut ilmu 

4. Pandai membagi waktu 

5. Menerima sandang pangan dengan kesabaran 

6. Makan dan minun sedikit 

7. Bersikap wara 

8. Meminimalisir penggunaan makanan 

9. Meminimalisir tidur 

10. Meninggalkan pergaulan yang melalaikan  
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