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ABSTRAK 

 

Adab  merupakan hal terpenting yang harus di perhatikan oleh 

para penuntut ilmu. Namun, persoalan adab dalam dunia pendidikan 

pada masa modern saat ini seolah mulai di kesampingkan oleh para 

penuntut ilmu, hal tersebut karena minimnya pengetahuan Agama 

seseorang terutama dalam hal adab menuntut ilmu. Apabila kita 

menyaksikan potret umum pendidikan di negri ini, baik formal 

maupun non formal, sering kali kita mengelus dada melihat prilaku 

para penuntutu ilmu yang menyimpang dari adab-adab sebagai 

seorang penuntut ilmu,contohnya banyak peserta didik yang 

cenderung membantah kepada guru . hal tersebut tentu membuat kita 

miris melihatnya. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya 

penanaman adab bagi penuntut ilmu menjadi sesuatu yang sangat di 

butuhkan. Berangkat dari latar belakang semacam inilah, sehingga 

para ulama terdahulu hingga sekarang terdorong untuk 

memformulasikan pemikiran-pemikiran mereka dalam bentuk 

karangan mengenai Adab terutama dalam hal menuntut Ilmu. Ada 

beberapa Tokoh seperti  Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

Utsaimin dengan karangan beliau yang tertulis di dalam kitab Al Ilmi 

dan Syaikh Az-Zarnuji dalam karya beliau yang tertulis di dalam kitab 

Ta‟lim Muta‟allim. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal dan 

mengetahui bagaimana perbandingan Adab Penuntut Ilmu menurut 

Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al Ilmi 

dan Kitab Ta‘lim Muta‘allim Karya Syaikh Az-Zarnuji. 

 Penelitian ini menggunakan metode Komparasi untuk 

menemukan letak persamaan dan perbedaan kedua konsep tersebut. 

Dan menggunakan jenis penelitian  kepustakaan  (Library Research)  

dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis Dimana 

datanya di peroleh melalui sumber linteratur, yaitu melalui riset 

kepustakaan. Dengan menghimpun informasi yang relevan dengan 

mencari buku-buku ataupun data lainnya yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan. Serta teknik analisis datanya menggunakan teknik 

analisis isi atau (Content Analysis). 

Hasil penelitian ini di simpulkan bahwa adanya perbedaan dan 

persamaan antara Adab Penuntut Ilmu, Menurut Asy Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Adab Penuntut Ilmu dalam kitab 

Al Ilmi terdapat Dua Belas pokok. Sedangkan Adab Penuntut Ilmu 

menurut Syaikh Az-Zarnuji dalam Kitab Ta‘lim Muta‘allim terdapat 

sepuluh pokok. Dalam kitab Al Ilmi Karya Asy Syaikh Muhammad 
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bin Shalih Al-Utsaimin membahas mengenai Adab penuntut Ilmu 

lebih kepada proses para penuntut ilmu serta penerapan terhadap ilmu 

yang di dapatkan. Sedangkan Syaikh Az-Zarnuji berpandangan Adab 

Penuntut Ilmu lebih ke dalam prosesnya para Penuntut Ilmu dalam 

memperoleh ilmu. Adapun Persamaan Adab penuntut Ilmu menurut 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab Al Ilmi dan 

Syaikh Az-Zarnuji dalam Kitab Ta‘lim Muta‘allim yaitu Niat yang 

ikhlas karena Allah, sabar, menghormati guru/ulama dan bersungguh-

sungguh dalam menuntut ilmu. 

Kata Kunci: Adab Penuntut Ilmu, Kitab Al Ilmi, Kitab Ta’lim 

Muta’allim, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 

Syaikh Az-Zarnuji 
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ABSTRACT 

 

 Adab is the most important thing that must be considered by 

students of knowledge. However, the issue of etiquette in the world of 

education in modern times seems to be starting to be ruled out by 

students of knowledge, this is due to the lack of knowledge of one's 

religion, especially in terms of etiquette in studying. When we see the 

general portrait of education in this country, both formal and non-

formal, we often touch the chest to see the behavior of students who 

deviate from etiquette as a student of knowledge, for example, many 

students tend to argue with the teacher. it certainly makes us sad to see 

it. Therefore, awareness of the importance of cultivating adab for 

students of knowledge is something that is really needed. Departing 

from this kind of background, so that the previous scholars until now 

are encouraged to formulate their thoughts in the form of essays on 

Adab, especially in terms of demanding knowledge. There are several 

figures such as Asy Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin with 

his essay written in the book Al Ilmi and Syaikh Az-Zarnuji in his 

work written in the book Ta'lim Muta'allim. This study aims to 

identify and find out how the comparison of the Civil Code according 

to Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin in the book of Al 

Ilmi and the Book of Ta'lim Muta'allim by Syaikh Az-Zarnuji. 

 This study uses the comparative method to find the 

similarities and differences between the two concepts. And using the 

type of library research (Library Research) using a qualitative 

descriptive analysis approach where the data is obtained through 

literature sources, namely through library research. By collecting 

relevant information by looking for books or other data related to the 

subject matter. As well as data analysis techniques using content 

analysis techniques or (Content Analysis). 

 The results of this study concluded that there are differences 

and similarities between the Prosecutor of Knowledge, According to 

Asy Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, the Civil Code in the 

book of Al Ilmi contains twelve points. While the adab of the seeker 

of knowledge according to Syaikh Az-Zarnuji in the Book of Ta'lim 

Muta'allim there are ten points. In the book of Al Ilmi by Asy Syaikh 

Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, he discusses the adab of the 

claimant of knowledge, more on the process of the claimant of 

knowledge and the application of the knowledge gained. Meanwhile, 

Syaikh Az-Zarnuji is of the view that the adab of the seeker of 
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knowledge is more in the process of the seeker of knowledge in 

acquiring knowledge. As for the Equality of the Prosecutor of Science 

according to Syaikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin in the book of 

Al Ilmi and Syaikh Az-Zarnuji in the Book of Ta'lim Muta'allim, 

namely sincere intentions because of Allah, patience, respect for 

teachers/clerics and earnest in seeking knowledge. 

Key Words: Discipline of the Seeker of Knowledge, Book of Al 

Ilmi, Book of Ta'lim Muta'allim, Muhammad bin 

Salih Al-Utsaimin, Syaikh Az-Zarnuji 
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MOTTO 

 

                  

                  

                 

        
“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-Mujaadilah:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dalam 

memahami Skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan 

beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penelitian  ini. 

Dalam penulisan ini, penulis mengupayakan agar dapat 

menghindari kesalahan di dalam memahami judul 

penelitian.Adapun judul skripsi ini adalah Perbandingan Adab 

Penuntut Ilmu Dalam Kitab Al Ilmi Karya Syaikh Muhammad 

Bin Shalih Al-Utsaimin dan Kitab Ta‘lim Muta‘allim Karya 

Syaikh Az-Zarnuji. Penegasan judul yang di maksud sebagai 

berikut: 

1. Adab Penuntut Ilmu 

Adab menurut kamus besar bahasa Indonesia di 

artikan budi pekerti yang halus , akhlak yang baik, budi 

bahasa dan kesopanan.
1
 Adab juga di artikan sebagai norma 

mengenai sopan santun yang di dasarkan atas aturan Agama. 

Istilah paling cocok untuk murid adalah penuntut 

ilmu.Istilah penuntut ilmu itu mengembalikan kenangan kita 

pada tradisi guru sentris.Istilah penuntut ilmu mengandung 

kesungguhan belajar, memulyakan guru, keprihatinan guru 

kepada murid.Dalam konsep penuntut ilmu ini terkandung 

keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib, dalam 

perbuatan mengajar dan belajar ittu adalah barokah.
2
Adab 

menuntut ilmu adalah modal utama yang harus dimiliki 

seseorang penuntut ilmu, karena ilmu tanpa adab tidak akan 

bermanfaat. 

2. Kitab Al Ilmi 

Kitab ini merupakan karya Asy Syaikh Muhammad 

bin Shalih Al-Utsaimin yang berisi tentang panduan dalam 

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

Bahasa, 2008), h. 9. 
2
Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Rosda Karya, 

2006), h. 164. 
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menuntut ilmu agama, di dalamnya banyak membahas 

mengenai Adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang 

penuntut ilmu. buku ini terbagi menjadi 4 bab dan setiap bab 

dirinci lagi pembahasannya
3
.  

3. Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah 

seorang ulama era kontemporer pada Abad 20-an yang ahli 

dalam sains dan fiqih, bahkan beliau adalah seorang ulama 

yang ahli dalam bidang keilmuan, beliau lebih di kenal dengan 

nama Ibn ‗Utsaimin atau Syaikh Utsaimin. Telah berbagai 

karya yang telah beliau tuliskan, Syaikh Utsaimin merupakan 

ulama yang berasal dari Unaizah,Arab Saudi
4
. 

4. Kitab Ta’lim Muta’allim 

kitab Ta‘lim Muta‘allim adalah kitab karya Syaikh Az-

Zarnuji, dimana di dalam kitab Ta‘lim Muta‘allim membahas 

mengenai panduan dasar dalam menuntut ilmu agama. Kitab 

Ta‘lim Muta‘allim banyak sekali kita jumpai khususnya di 

pesanten nama kitab ini sudah tidak asing lagi. 

5. Syaikh Az-Zarnuji 

Beliau adalah imam Al-Faqih Al-Alim Burhanuddin 

atau Burhanul Islam Az- Zarnuji, beliau hidup sekitar abad ke 

12 dan awal abad ke 13. Syaikh Az-Zarnuji adalah pengarang 

dari kitab Ta‘lim Muta‘allim. Biografi Syaikh Az-Zarnuji 

memang tidak setenar dengan karyanya yakni kitab Ta‘lim 

Muta‘allim. Namun karna karyanya yang sangat luar biasa 

maka namanya pun menjadi harum hingga saat ini. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang melatarbelakangi penulis menulis judul tersebut 

adalah: 

1. Menuntut ilmu adalah kewajiban manusia sebagai ibadah 

yang dapat mendatangkan amal, dalam menuntut ilmu tidak 

boleh di ikuti oleh perbuatan maksiat karna orang yang selalu 

                                                           
3
 Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin,Panduan Lengkap Menuntut 

Ilmu (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir:2006),h.1. 
4
Ibid,h.2. 
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menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh akan semakin taqwa 

kepada allah SWT. Sehingga ilmu-ilmu yang di pelajari dapat 

bermanfaat serta berkah dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

2. Saat ini manusia hidup dalam dunia teknologi yang semakin 

canggih, sehingga dapat mempengaruhi karakter serta adab 

seorang dalam menuntut ilmu pada dampak negative. 

3. Kitab Al- Ilmi karya Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

Utsaimin dan Kitab Ta‘lim Muta‘allim Karya Syaikh Az-

Zarnuji merupakan kitab yang berisi tentang bagaimana 

adab-adab dalam menuntut ilmu, sehingga kedua kitab ini di 

harapkan dapat dijadikan panduan penuntut ilmu dalam 

mengetahui adab-adab dalam menuntut ilmu dan di harapkan 

dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap para 

penuntut ilmu.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan factor terpenting dalam 

pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Sebab pendidikan 

merupakan suatu kebutuhan manusia yang memiliki peran penting 

dalam upaya mengembangkan potensi diri manusia kearah yang 

lebih baik dan di harapkan mampu membentuk para penuntut ilmu 

dalam mengembangkan  sikap, keterampilan, dan intelektual agar 

menjadi manusia yang terampil, cerdas dan berakhlak mulia.
5
 

Pendidikan islam adalah suatu system kependidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang di butuhkan oleh hamba 

Allah, sebagaimana islam telah menjadi pedoman bagi seluruh 

aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun ukhrawi. 

Pendidikan islam berarti sistem pendidikan yang dapat 

memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin 

kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai islam yang 

telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Oleh sebab 

itu, bila manusia yang berpredikat muslim, benar-benar akan 

menjadi penganut agama yang baik, menaati ajaran agama islam 

dan menjaga agar rahmat Allah SWT tetap ada pada dirinya , ia 

                                                           
5
Sidah, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h.20. 
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harus mampu memahami,menghayati dan mengamalkan ajarannya 

sesuai iman dan akidah islamiyah. 
6
 

Pentingnya sebuah pendidikan tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 di 

nyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradabab bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan 

YME,berakhlak mulia, sehat,berilmu,cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
7
 

Tujuan utama pendidikan islam adalah pembentukan etika 

dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang 

bermoral, laki-laki maupun wanita, jiwa yang bersih, kemauan 

keras, cita-cita yang benar dan etika yang tinggi, menghormati 

hak-hak manusia, dapat membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk.Pendidikan islam dapat di harapkan menghasilkan 

manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat serta senang 

dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran islam dalam 

berhubungan dengan Allah SWT dan dengan manusia sesamanya. 

Sehingga terwujudlah kesejahteraan manusia sebagai hamba Allah 

secara lahir batin, dunia dan akhirat.
8
 

Seorang muslim wajib mempelajari segala kewajiban 

yang akan dia jalani dalam keadaan apapun itu. Dengan demikian, 

maka ia wajib Menuntut ilmu karena menuntut ilmu  merupakan 

kewajiban setiap muslim. Selain itu menuntut ilmu merupakan 

pekerjaan mulia yang pahalanya besar di sisi allah SAW. Ilmu 

adalah cahaya yang bisa di jadikan petunjuk oleh manusia 

sehingga mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya yang 

terang
9
 

                                                           
6
Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h.8. 

7
Himpunan peraturan perundang-undangan, UU Republik Indonesia 

No.20. Sistem Pendidikan Nasioanal (Bandung: Fokus Media, 2006), h.5. 
8
Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam,Cet-Ke12 (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h.29. 
9
Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Panduan Lengkap Menuntut 

Ilmu,Cet-Ke7 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2017), h.11. 
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Tidak di ragukan lagi bahwa menuntut ilmu merupakan 

amalan yang paling utama, bahkan termasuk jihad fii sabilillah. 

Terlebih lagi ilmu dapat menggapai kebahagiaan dunia 

akhirat.ilmu menjadi sebab di angkatnya derajat orang-orang yang 

di kehendaki oleh Allah swt di kalangan hambanya. Sebagaimana 

Allah Ta‘ala berfirman: 

                 

                 

                

          

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.”(QS.Al-Mujaadilah:11)
10

 

 

pada ayat di atas dapat kita ambil pemahaman, bahwa 

penilaian di mata manusia orang  yang berilmu jauh lebih di 

hormati dan di mulyakan di bandingkan dengan orang yang tidak 

berilmu. Semua orang pasti bangga dengan ilmu yang 

dimilikinya.Mereka rela berkorban dengan apapun untuk 

mendapatkannya. Namun tidak semua orang yang menuntut ilmu 

dapat mendatangkan kebahagiaan dan kemuliaan jika ilmu 

tersebut di dapatkan dengan cara dan niat yang tidak benar. Dan 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan 

Terjemahannya, (Jakarta:Syamil Cipta Media,2005). 
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ilmu tidak akan barokah jika kita tidak mengetahui adab-adabnya 

dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu perlu di 

pahami oleh para penuntut ilmu agar ilmu yang kita dapat benar-

benar sudah tertanam dalam diri kita. 

Seseorang penuntut ilmu wajib mengetahui dan 

mempelajari adab-adab menuntut ilmu yang harus ia kuasai. Ia 

harus mengikuti jejak para salafush shalih dalam mencari ilmu 

dan beradab dengan ilmu yang telah diraih.ia juga perlu 

mengetahui bagaimana para salaf begadang dan meninggalkan 

enaknya tempat tidur demi mencari ilmu. Seseorang penuntut 

ilmu wajib beradab dan berakhlak yang mulia, dia wajib 

mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, 

baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain
11

 

Berawal dari keprihatinan penulis tentang Adab penuntut 

Ilmu yang kurang memperhatikan sikap yang baik terhadap 

pendidik,penulis berusaha mendalami lebih jauh tentang Adab 

Seorang penuntut ilmu. Sehingga Pada zaman modern saat ini, 

banyak penuntut ilmu yang sudah bersungguh-sungguh, tetapi 

tidak sampai juga kepada ilmu, tidak mendapatkan manfaat dari 

ilmunya, serta tidak mengamalkan dan menyebarkannya. 

Disamping itu, mereka juga keliru dalam menempuh jalan dalam 

menuntut ilmu, dan meninggalkan syarat-syarat, maupun adab-

adab  dalam menuntut ilmu. 

Kita sering sekali mendengar berita miring tentang dunia 

pendidikan. Banyak kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan. 

contoh yang penulis alami selama penulis menempuh pendidikan 

terutama saat menempuh Sekolah Menengah Atas,  banyak para 

Penuntut Ilmu cenderung membantah dengan alasan yang kurang 

sopan ketika di beri teguran oleh guru, adanya tawuran antar 

pelajar, siswa-siswi yang tidak berakhlak, pergaulan bebas dan 

lain sebagainya.ini adalah cermin dari pendidikan yang 

cenderung sekular, miskin nilai, kering rohani dan jauh dari adab-

adab yang luhur.  
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Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Adab Dan Akhlak Penuntut Ilmu 
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Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan 

ulama yang hidup pada era kontemporer yakni Abad 20-an, di 

mana tanda-tanda kemerosotan moral dan adab semakin tampak 

di dunia pendidikan saat ini. Sehingga beliau memberikan solusi 

dari permasalahan yang terjadi terhadap para penuntut ilmu, 

dalam salah satu karyanya yakni Kitab Al Ilmi yang berisi 

mengenai panduan-panduan dalam menuntut ilmu. selain Syaikh 

Utsaimin, Imam Az-Zarnuji merupakan ulama yang hidup pada 

akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13 (591-640H/ 1195-1243M), 

Pada masa tersebut, kebudayaan islam berkembang dengan pesat 

yang ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan, 

mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. 

Tentunya dengan kemajuan islam yang semakin pesat maka 

persoalan adab perlu diperhatikan agar ilmu yang didapatkan 

menjadi bermanfaat. Syaikh Az-Zarnuji memberikan solusi dari 

berbagai permasalahan tentang Adab penuntut ilmu salah satunya 

yang tertuang dalam karyanya yakni Kitab Ta‘lim Muta‘allim.  

Banyaknya para penuntut ilmu yang belum mengetahui 

adab-adab dalam menuntut ilmu, sehingga banyak para penuntut 

ilmu yang bersifat tercela baik kepada orang tua, guru maupun 

lingkungan sekitarnya. Hal tersebut perlu di atasi agar para 

penuntut ilmu memiliki adab dalam menuntut ilmu, inilah begitu  

pentingnya sebuah adab sebelum ilmu. 

Sehingga atas dasar tersebut membuat penulis merasa 

perlu untuk membahas beberapa pandangan Syaikh Muhammad 

bin Shalih Al-Utsaimin dan Syaikh Az-Zarnuji  tentang Adab-

adab penuntut ilmu dalam pembahasan yang tertulis dalam 

Skripsi ini dengan judul ―Perbandingan Adab Penuntut Ilmu 

Dalam Kitab Al Ilmi Karya Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-

Utsaimin dan Kitab Ta‘lim Muta‘allim Karya Syaikh Az-

Zarnuji‖. 
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D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah karena 

adanya keterbatasan, baik dari tenaga dan waktu supaya hasil 

lebih baik terfokus lagi.
12

Untuk memperjelas penelitian ini, selain 

keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan maka permasalahan 

dalam penelitian ini terbatas pada: Perbandingan Adab Penuntut 

Ilmu Dalam Kitab Al Ilmi Karya Syaikh Muhammad Bin Shalih 

Al-Utsaimin dan Kitab Ta‘lim Muta‘allim Karya Syaikh Az-

Zarnuji. 

 

E. Rumusan Masalah 

Sebelum penulis mengajukan apa yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan pengertian 

rumusan masalah sebagai berikut: ―Masalah dapat di artikan 

sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang 

benar benar terjadi,antara teori dengan praktek , antara aturan 

dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.‖
13

 

Dalam penelitian ini Berdasarkan focus penelitian di atas, maka di 

rumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Adab Penuntut Ilmu menurut Asy 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin  dalam Kitab Al 

Ilmi dan menurut Syaikh Az-Zarnuji dalam Kitab Ta‘lim 

Muta‘allim? 

2. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Adab Penuntut Ilmu 

Menurut Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 

dalam Kitan Al Ilmi dan Syaikh Az-Zarnuji dalam Kitab 

Ta‘lim Muta‘allim? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian; 

Tujuan yang akan di capai dari penelitian ini adalah: 

untuk mengetahui perbandingan Adab Penuntut Ilmu yang 

relevan dengan keadaan era modern dalam kitab Al-Ilmi karya 
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Sugiono, Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D 

(Bandung: Alfa Beta, 2018), h.396. 
13

Ibid,h.32. 
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Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Kitab Ta‘lim 

Muta‘allim Karya Syaikh Az Zarnuji. 

2. Manfaat penelitian: 

Adapun manfaat penelitian yang akan di lakukan 

dapat memberikan wawasan dalam dunia pendidikan sebagai 

penawar suatu permasalahan adab penuntut ilmu di antaranya. 

a. Manfaat Akademik 

1) Penelitian yang di lakukan di harapkan dapat 

bermanfaat dan memberikan sumbangsih, referensi-

referensi pada dunia pendidikan islam tentang 

berbagai permasalahan adab penuntut ilmu dengan 

membandingkan kitab Al Ilmi karya Asy Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Kitab Ta‘lim 

Muta‘allim Karya Syaikh Az-Zarnuji. 

2) Penelitian yang di lakukan dapat di harapkan mampu 

memperkarya biografi dan pembukuan sejarah tokoh-

tokoh islam di Indonesia. 

3) Penelitian yang di lakukan dapat memberi acuan 

adanya kemerosotan adab seseorang dalam menuntut 

ilmu. 

4) Penelitian ini untuk mengetahui adab penuntut ilmu 

yang harus di laksanakan agar mendapat keberkahan 

dan kebermanfaatan. 

5) Mampu mengembalikan dan menumbuhkan adab 

seseorang dalam menuntut ilmu di masa sekarang dan 

masa yang akan datang. 

b. Manfaat praktis 

1) Dapat mengetahui pentingnya adab dalam menuntut 

ilmu. 

2) Dapat dijadikan acuan untuk merealisasikan adab 

dalam menuntut ilmu dalam lembaga pendidikan. 

3) Dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan penelitian-

penelitian yang relevan di masa yang akan datang. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, 

harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam 

metode ilmiah. Kata metode berasal dari bahasa yunani Methodos, 

terdiri dari dua kata  yaitu meta (menuju,melalui,mengikuti) dan 

hodos (jalan,cara,arah). Arti kata methodos adalah metode ilmiah 

yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun 

metodologi berasal dari kata metode dan logos, yang berarti ilmu 

yang membicarakan tentang metode. Melihat dari 

pengertiannya,metode dapat di rumuskan sebagai suatu proses 

atau prosedur yang sistematik berdasarkan prinsip dan tekhnik 

ilmiah yang di pakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu 

tujuan.
14

 

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan ialah 

menggunakan Metode Komparasi. Metode komparasi adalah 

suatu metode yang di gunakan untuk membandingkan data-data 

yang ditarik dalam konklusi baru, komparasi sendiri berasal dari 

bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan 

untuk menemukan persamaan dari dua konsep atau lebih. 

Studi komperasi adalah suatu bentuk penelitian yang 

membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan 

dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-

persamaan dalam sebuah kebijakan atau lain-lain. 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis atau 

Kepustakaan (Library Reseach), yang berarti mengkaji 

permasalahan dengan cara menelusuri dan mencarimenelaah 

bahan berupa data linteratur-linteratur yang berhubungan 

dengan judul penelitian, baik berupa buku,artikel dan 

karangan.
15
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 Berdasarkan pengertian ini penulis dalam 

memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan 

topik penelitian ini, pengambilannya dari berbagai macam 

material atau linteratur yang tersedia seperti 

buku,majalah,jurnal,agenda, kamus dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan pembahasan Adab Penuntut Ilmu Dalam 

Kitab Al Ilmi Karya Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-

Utsaimin dan Kitab Ta‘lim Muta‘allim Karya Syaikh 

Azarnuji. 

2. Sumber Data 

Penelitian yang penulis adakan termasuk dalam 

kategori penelitian kepustakaan.Sehingga sumber-sumber 

yang di peroleh sebagai bahan penelitian adalah buku-buku 

berupa linteratur teks.
16

adapun linteratur/sumber data yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang 

memberikan data secara langsung dari sumber pertama 

dalam penelitian ini. Dalam hal ini sumber data primer 

yang di gunakan penulis yaitu karangan : 

1. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Kitab Al-Ilmi 

(Panduan Lengkap Menuntut Ilmu), cet-ke 7, 

(Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2017). 

2. Imam AZ-Zarnuji,Ta‟lim Muta‟alim Pentingnya Adab 

Sebelum Ilmu,(Solo:Aqwam,2019) 

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber skunder dalam penelitian ini yaitu buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya: 

1) Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Kitab 

Al Ilmi Panduan dalam Menuntut Ilmu Agama, 

(Sleman:Gema Ilmu). 
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P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Teori Dan Praktek (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.109. 
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2) Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Tsalatsatul 

Ushul Mengenal Allah Rasul dan Dinul Islam, 

(Mantung: Darul Tsarya, Riyadh, 2019). 

3) Al-Allamah Asy-Syaikh Al-Utsaimin, Syarah Hilyah 

Thalabil Ilmi Akhlak Pencari Ilmu, (Jakarta:Akbar 

Media Eka Sarana,2019). 

4) Muhammad bun Shalih Al-Utsaimin, Shahih Fiqih 

Wanita, (Jakarta:Akbar Media Eka Sarana,2007). 

5) Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Adab dan Akhlak 

Penuntut Ilmu,(Bogor:Pustaka At-Taqwa, 2020) 

6) Syaikh Az-Zarnuji, Ta‟lim Muta‟alim, 

(Surabaya:Mutiara Ilmu Surabaya,2012).. 

7) Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2019). 

8) Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2016). 

9) Syaikh Muhammad Jamaludin al-Qasimi, Adab-adab 

Penuntut Ilmu dan Pengajar,(Jakarta:Darul Haq, 2019) 

10) Rohimatu, Ulva. Etika Meraih Ilmu Cetakan 1. 

(Bandung: Bahasa dan Sastra Arab, 2019.) 

3. Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah upaya yang di lakukan 

oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang akan atau sedang di teliti. 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk 

mencari informasi yang dapat di peroleh dari buku-buku 

ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, 

tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan, 

ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya baik tercetak 

maupun elektronik.
17

 

4. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, 

mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara 

sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban 
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terhadap permasalahan.
18

 Pada penelitian ini tekhnik 

analisis data yang di gunakan peneliti adalah analisis isi 

atau Content Analysis. Analisis isi ini dalam penelitian di 

gunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan 

sebuah isi seperti buku-buku ataupun sumber tertulis 

lainnya. Melalui sumber-sumber itu segala bentuk 

informasi yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan 

lalu membacanya dengan cermat dan benar-benar di 

gunakan untuk melengkapi informasi-informasi yang di 

lakukan dalam sebuah penelitian. 

 

H. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang telah membahas mengenai 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin: 

1. Gunawan, Etika Menuntut Ilmu (Studi Komparasi Pemikiran 

Al-Ghazali dan Zarnuji), dalam pembahasannya menurut Al-

Ghazali terdapat sepuluh pokok etika dalam menuntut ilmu 

sedangkan menurut Az-Zarnuji terdapat lima pokok, dan 

terdapat persamaan tentang etika dalam menuntut ilmu, yakni 

dalam ilmu hendaknya meluruskan niat disertai dengan 

pembersihan hati dan jiwa, penuntut ilmu hendaknya tidak 

banyak melibatkan diri dalam urusan duniawi, ia harus 

takdzim dan hormat terhadap ilmu,guru dan ahli ilmu.
19

 

sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai 

perbandingan Adab penuntut Ilmu dalam kitab Al Ilmi karya 

syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Kitab Ta‘lim 

Muta‘allim karya Syaikh Az-Zarnuji. Dalam pembahasanya di 

jelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan Adab 

Penuntut Ilmu. Menurut Syaikh Utsaimin adab dalam 

menuntut ilmu terdapat 12 pokok sedangkan menurut Syaikh 

Az-Zarnuji terdapat 10 pokok. Namun terdapat juga 
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Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian 

Kuantitatif Dan Kualitatif, (Bandung: UPI, 2010), h.43. 
19

 Gunawan, Etika Menuntut Ilmu (Studi Komparasi Pemikiran Al-

Ghazali dan Al-Zarnuji), (Skripsi,Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten:2018).h.63. 
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persamaan di antara keduanya mengenai Adab Penuntut Ilmu, 

yakni menurut Syaikh Utsaimin dan Syaikh Az-Zarnuji Adab 

Penuntut Ilmu ialah Niat yang ikhlas karena Allah SWT, sabar 

dalam menuntut ilmu, menghormati guru dan bersungguh-

sungguh dalam mencari ilmu. 

2. Ahmad Khoirul Syani, Etika menuntut Ilmu dalam Kitab 

Ta‟lim Muta‟allim Karya Syaikh Az-Zarnuji, dalam 

pembahasannya dalam penelitian ini menunjukkan ada 28 

etika menuntut ilmu dalam kitab Ta‘lim Muta‘allim. Di 

antaranya adalah Berdo‘a, Bersyukur,Lillahhita‘alla dan 

menghadapi kiblat ketika sedang belajar/menuntut ilmu. 
20

 

Sedangkan dalam penelitian ini, membahas mengenai 

perbandingan Adab penuntut Ilmu dalam kitab Al Ilmi karya 

syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Kitab Ta‘lim 

Muta‘allim karya Syaikh Az-Zarnuji. Dalam pembahasanya di 

jelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan Adab 

Penuntut Ilmu. Menurut Syaikh Utsaimin adab dalam 

menuntut ilmu terdapat 12 pokok sedangkan menurut Syaikh 

Az-Zarnuji terdapat 10 pokok. Namun terdapat juga 

persamaan di antara keduanya mengenai Adab Penuntut Ilmu, 

yakni menurut Syaikh Utsaimin dan Syaikh Az-Zarnuji Adab 

Penuntut Ilmu ialah Niat yang ikhlas karena Allah SWT, sabar 

dalam menuntut ilmu, menghormati guru dan bersungguh-

sungguh dalam mencari ilmu. 

3. Muflihatul Maghfirah, Etika Menuntut Ilmu (Studi Buku Kitab 

Al Ilmi Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin), di 

dalam penelitian ini membahas tentang etika dalam menuntut 

ilmu, hendaknya penuntut ilmu menyadari baha dengan ilmu 

manusia dapat terbimbing agar menjadi hamba yang taan 

kepada Syari‘at Allah dan Rasul-Nya. Setiap proses menuntut 

ilmu itu merupakan ibadah hamba kepada tuhannya. Selain itu 
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hendaknya penuntut ilmu senantiasa memperhatikan etika 

dalam pergaulan sehari-hari.
21

 

Sedangkan dalam penelitian ini, membahas mengenai 

perbandingan Adab penuntut Ilmu dalam kitab Al Ilmi karya 

syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Kitab Ta‘lim 

Muta‘allim karya Syaikh Az-Zarnuji. Dalam pembahasanya di 

jelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan Adab 

Penuntut Ilmu. Menurut Syaikh Utsaimin adab dalam 

menuntut ilmu terdapat 12 pokok sedangkan menurut Syaikh 

Az-Zarnuji terdapat 10 pokok. Namun terdapat juga 

persamaan di antara keduanya mengenai Adab Penuntut Ilmu, 

yakni menurut Syaikh Utsaimin dan Syaikh Az-Zarnuji Adab 

Penuntut Ilmu ialah Niat yang ikhlas karena Allah SWT, sabar 

dalam menuntut ilmu, menghormati guru dan bersungguh-

sungguh dalam mencari ilmu. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi penegasan judul, alasan memilih judul, latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian yang relevan, 

dan sistematika penelitian. Tujuan dari bab I ini yaitu untuk 

memberikan gambaran mengenai topik atau permasalahan yang 

hendak disajikan oleh peneliti.  

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang deskripsi teoritik dan teori-teori tentang 

Adab Penuntut Ilmu yang menjadi landasan dalam mendukung 

studi penelitian ini. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian 

Bab ini berisi mengenai deskripsi dari objek penelitian seperti 

biografi Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan 

Syaikh Az-Zarnuji, latar belakang kehidupan, dan beberapa karya 
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Ilmi Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, (Skripsi,UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta:2014). 
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Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syaikh Az-

Zarnuji. 

Bab IV Analisis Penelitian 

Bab ini berisikan mengenai analisis data penelitian serta 

temuan penelitian. Bab IV bertujuan untuk mendeskripsikan 

jawaban yang terdapat di rumusan masalah kemudian di analisis. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

di analisis. Serta terdapat rekomendasi atau saran bagi para 

pembaca untuk menambah wawasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pengertian Adab Penuntut Ilmu 

Adab dalam menuntut ilmu adalah modal yang paling 

utama yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, 

karena ilmu tanpa adab tidak akan bermanfaat. Dalam 

menuntut ilmu jika tidak disertai dengan jiwa yang bersih dan 

suci akan menjadi hujjah keburukan atas pemiliknya pada 

hari kiamat. Seorang penuntut ilmu dalam kegiatan 

belajarnya haruslah memiiki niat yang ikhlas untuk Allah 

Swt, mencari Keridhoan-Nya, berhias diri dengan Adab-adab 

islami. untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tidaklah 

mudah, maka kita harus mengetahui adab-adab apa saja yang 

harus dimiliki dalam menuntut ilmu. Adab merupakan 

landasan utama bagi para penuntut ilmu untuk memudahkan 

dan memperoleh ilmu pengetahuan. 

Adab menurut kamus bahasa Indonesia diartikan 

sebagai budi pekerti yang halus, akhlak yang baik , budi 

bahasa dan kesopanan
1
. Kata adab berasal dari bahasa arab 

yaitu aduba,ya‟dabu,adaban, yangmempunyai arti bersopan 

santun,beradab. Secara Terminologi Adab adalah kebiasaan 

dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai 

baik yang di wariskan dari satu generasi kegenerasi 

berikutnya.  

Al-Jurjani, mendefinisikan bahwa adab adalah sebuah 

proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan (ma‘rifah) yang 

di pelajari dengan tujuan untuk mencegah seorang penuntut 

ilmu dari bentuk kesalahan
2
. Jadi adab di gunakan untuk 

mencegah seseorang dari kesalahan tertentu, dengan adanya 

adab yang di tanamkan dalam diri seorang para penuntut ilmu 

maka sudah dapat di pastikan seseorang tersebut dapat 

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

Bahasa, 2008), h.9. 
2
Wan Wan Mohd Nor Wan, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam 

Syeh Muhammad Naquib Al-Attas, (Bandung: Mizan, 2003), h.60. 
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terhindar dari sebuah kesalahan, karena mereka sudah 

mengetahui mana yang pantas untuk di lakukan dan mana 

yang pantas untuk di tinggalkan.  

Adab merupakan disiplin rohani, Akli, dan jasmani 

yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal 

dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar 

dan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan 

keadilan dalam diri, masyarakat dan lingkungannya. Hasil 

tertinggi dari adab ialah mengenal Allah SWT dan 

meletakkannya di tempatnya yang wajar dengan melakukan 

ibadah dan amal shaleh pada tahap insan.
3
 

Adab pada masa kejayaan islam digunakan dalam 

makna yang sangat umum, yaitu bagi semua ilmu 

pengetahuan yang di hasilkan oleh akal baik yang langsung 

berhubungan dengan islam maupun yang tidak langsung 

kemudian berkembang menjadi budi pekerti yang baik, 

prilaku yang terpuji dan sopan santun. Pada akhirnya  makna 

al-adab menunjukkan arti:  

1). Mengajar sehingga orang yang belajar (penuntut 

ilmu) mempunyai budi pekerti yang baik  

2). Mendidik jiwa dan akhlak 

3). Melatih berdisiplin.
4
 

Dalam islam , masalah adab sebagai bagian dari 

akhlak islam, mendapat perhatian yang serius yang tidak 

didapatkan pada tatanan manapun. Hal ini dikarenakan 

syariat islam adalah kumpulan dari Aqidah,Ibadah, Akhlak 

dan muamalah. Ini semua tidak bisa dipisah-

pisahkan.manakala seseorang mengesampingkan salah satu 

dari perkara tersebut, misalnya akhlak,maka akan terjadi 

ketimpangan dalam perkara dunia dan akhiratnya. 

                                                           
3
Adian Husaini, Pendidikan Islam:Membentuk Manusia Berkarakter 

Dan Beradab (Jakarta: Cakrawala, 2013), h.79. 
4
 Indra Fajar, ―Perbandingan Konsep Adab menurut Ibn Hajar Al-

Asqalany dengan konsep pendidikan Karakter di Indonesia”,(Jurnal 

Pendidikan Islam: volumeIV,Nomor 1,Juni 2015/1436),h.32. 
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Adab merujuk pada dua makna yang walaupun secara 

material berbeda namun mempunyai semangat yang sama, 

yaitu keinginan untuk memelihara kesempurnaan. Pertama, 

merujuk pada tingkah laku praktis terkait moralitas profesi 

tertentu. Sedangkan yang kedua, adab merujuk pada dimensi 

intelektual, khususnya kemampuan komunikasi yang baik 

dan elegan. Jadi, adab digunakan untuk merujuk keseluruhan 

ilmu dan pengalaman yang dengan sungguh-sungguh di 

upayakan dalam rangka menuntun kehidupan yang benar
5
. 

Adab juga berarti konsep yang tidak cukup hanya di ketahui, 

tetapi lebih penting lagi harus dihayati dan di praktikkan 

seseorang  khususnya penuntut ilmu guna menyempurnakan 

kehidupannya, sebagai nilai diri, sifat, kepribadian dan 

karakter yang mesti ada pada seseorang jika ia ingin 

mengurus dirinya dengan baik dan dalam mendapatkan 

kesuksesan dalam kehidupan dunia akhirat. 

Rasulullah telah menerangkan tentang islam, 

termasuk didalamnya masalah Adab. Beliau telah 

mengajarkan Adab dan segala sesuatu dengan jelas. Di antara 

Adab yang beliau ajarkan adalah ikhlas dalam menuntut 

ilmu,ikhlas dalam mengamalkan ilmu dan ikhlas dalam 

mengajarkan dan mendakwahkan ilmu.Adab dan akhlak yang 

baik adalah bagian dari amal shalih yang dapat menambah 

keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. 

Pemiliknya sangat di cintai oleh Rasulullah SAW dan adab 

yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat 

masuk syurga
6
. 

Adab memang sangat terkait dengan pemahaman 

tentang wahyu . orang beradab adalah yang dapat memahami 

dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan 

harkat martabat yang ditentukan oleh Allah SWT. Di dalam 

                                                           
5
 Rahendra Maya,“Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif ibn 

Jama‟ah Al-Syafi‟I,(Edukasi Islami:Jurnal Pendidikan Islam 6 (02), 

33,2017),h.26. 
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islam orang yang tidak mengakui Allah SWT sebagai satu-

satunya tuhan dikatakan tidak adil dan tidak beradab. Sebab 

di dalam Al-qur‘an syirik di katakana sebagai kedzaliman 

besar
7
. 

Sedangkan Istilah penuntut ilmu menggandung 

kesanggupan belajar, memuliyakan guru, keprihatinan guru 

terhadap murid. Dalam konsep penuntut ilmu ini terkandung 

keyakinan bahwa belajar mengajar itu wajib, dalam perbuatan 

mengajar dan belajar itu barokah. Seorang penuntut ilmu 

harus membersihkan hatinya dari noda-noda agar ia layak 

untuk menerima ilmu, menghafalnya, dan memetik buahnya, 

memutuskan hubungan yang menyibukkannya dari 

kesembuhan total, rela dengan makanan yang terbatas dan 

sabar dalam meghadapi kesempitan hidup.faktor yang paling 

membantu untuk mendapatkan ilmu adalah menghimpun 

semangat.
8
 

Sebutan penuntut ilmu bersifat umum, sama 

umumnya dengan sebutan murid, peserta didik dan anak 

didik. Istilah penuntut ilmu kelihatannya khas pengaruh 

agama islam. Di dalam islam istilah ini di perkenalkan oleh 

kalangan sufi. Istilah penuntut ilmu dalam tasawuf 

mengandung pengertian orang yang sedang belajar, 

menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju jalan Allah. 

Yang paling menonjol ialah kepatuhan murid (penuntut ilmu) 

pada guru-nya. Patuh disini adalah dalam arti tidak 

membantah sama sekali. Hubungan guru dan murid adalah 

hubungan searah. Pengajaran berlangsung dari subjek (guru) 

ke objek (penuntut ilmu). Dalam ilmu pendidikan hal seperti 

ini disebut pengajaran berpusat pada guru.
9
 

Adab seorang muslim dapat di cerminkan dari 

prilaku, sebagai insan penuntut ilmu, apapun perbuatan yang 

                                                           
7
 Toha Machsum, “Pendidikan Adab,Kunci Sukses Pendidikan‖, 
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dilakukan selama masih dalam norma yang benar maka akan 

menempatkan adab yang baik. Ilmu yang dimiliki oleh 

seseorang dapat mencerminkan adab yang dimilikinya. Ilmu 

mengandung tatanan yang sistematis dan mampu membentuk 

watak seseorang. Seperti apa ilmu yang dimiliki seseorang 

maka seperti itulah kira-kira cerminan akhlaknya. Insan 

muslim yang berilmu pasti akan memperlihatkan bentuk 

tingkah laku dan perkataan yang dapat di terima oleh akal 

sehat dan mencerminkan kesopanan serta pribadi yang baik.  

Seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa 

menuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus di lalui. 

Ia harus memulai dari yang paling penting kemudian yang 

penting. Ia tidak boleh tergesa-gesa, bahkan ia harus bersabar 

dan mengetahui kadar kemampuan dirinya.Menuntut ilmu 

Merupakan keharusan bagi umat manusia, menuntut ilmu itu 

harus diawali dengan niat yang benar hingga kesalahan-

kesalahan fatal yang harus di hindari, karena jika itu terjadi 

bukan ilmu atau keilmuan baru yang kita dapat akan tetapi 

bahaya dan kerugian yang kita peroleh baik didunia maupun 

di akhirat.Setiap penuntut ilmu harus menyadari bahwa 

dirinya sedang melaksanakan amalan yang hukumnya fardu 

kifayah  ketika mencari ilmu agar ia memperoleh pahala 

mengerjakan amalan fardu seraya memperoleh ilmu. 

Seorang penuntut ilmu harus giat, rajin dan 

berkelanjutan dalam belajar, dengan antaranya, pada awal dan 

akhir waktu malam. Yakni pada waktu antara magrib dan isya 

serta waktu sahur. Selain itu, seorang penuntut ilmu harus 

memanfaatkan betul masa-masa  dan gairah mudanya. Tidak 

di perkenankan untuk memaksakan diri di luar 

kemampuannya karena hal itu akan melemahkan jiwa, hingga 

berhenti belajar . namun hendaknya para penuntut ilmu 

bersikap bijaksana dan ar-rifqu. Sebab ar-rifqu  adalah 

pondasi segala hal . modal untuk meraih segala sesuatu adalah 

kesungguhan dan semangat yang kuat.
10
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Balasan bagi para penuntut ilmu di sebutakan dalam 

QS.Al- Mujadilah ayat 11: 

               

               

               

             

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”.(QS.Al- Mujadilah ayat 11).
11

 

 

Ayat di atas menjelaskan kepada kita, tentang sebuah 

adab. Terutam adab dalam menghadiri sebuah majlis 

(termasuk majlis ilmu). Yakni berlapang-lapang dalam 

memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di 

majlis itu. Orang yang memberi kelapangan di majlis maka 

Allah pun akan memberikan kalapangan untuknya. Selain Itu 

dalam ayat di atas juga di jelaskan tentang anjuran dalam 

menuntut ilmu baik ilmu akhirat maupun ilmu duniawi. 

Hendaknya dalam menuntut ilmu dapat memberikan 

kemudahan bagi orang lain dalam menuntut ilmu seperti kita 

juga, sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia 

maupun di akhirat bagi siapa yang memudahkan saudaranya 
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dalam kesulitan. Dan yang paling mulia dalam QS.Al-

Mujadilah ayat 11 ini Allah akan meninggikan beberapa drajat 

orang yang beriman dan berilmu, sesungguhnya Allah SWT 

senantiasa mengetahui apa yang di perbuat maupun apa yang 

ada di dalam hati Hambanya. Sungguh kedudukan orang yang 

berilmu sangat berbeda dengan orang yang mempunyai ilmu. 

Puncak jaminan kehidupan yang layak bagi para 

penuntut ilmu adalah syurga.  Surga disini dapatdi maknai 

sebagai bentuk kebahagiaan di dalam dunia dan di dalam 

akhirat nantinya.  Selanjutnya, para penuntut ilmu tidak hanya 

akan di angkat derajatnya oleh Allah SWT, melainkan akan 

mendapatkan dan merasakan kenikmatan yang hakiki di 

syurga. Jaminan kebahagiaan syurga benar-benar di tunjukkan 

bagi para penuntut ilmu beserta orang yang mengamalkan 

ilmunya atau yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain.  

Karena kedudukan mulia yang di raih oleh Nabi SAW, 

terwariskan kepada para ahli ilmu (Penuntut Ilmu)
12

. maka 

sangat wajar bila mana mereka memperoleh pahala berupa 

syurga, yakni kemuliaan pada sisi Allah di dunia ini dan di 

akhirat kelak. Pada sisi lain, kemuliaan berupa derajat yang 

tinggi disisi Allah SWT. 

Ilmu adalah ma‟rifah (pengetahuan ) sebagai lawan 

dari al-jahl (ketidaktahuan). Menurut ulama lainnya, ilmu itu 

lebih jelas dari apa yang diketahui. Ilmu adalah amal shalih 

yang paling utama dan ibadah yang paling mulia serta paling 

utama di antara-ibadah-ibadah sunah, karena ilmu termasuk 

jihad di jalan Allah
13

.di dalam al-Qur‘an Allah telah 

menjadikan menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk berjihad 

di jalan Allah. QS.At-Taubah:122 
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Artinya: “ tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi 

semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-

tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya”.(QS.At-Taubah:122)
14

 

 

Dalam Qs.At-Taubah:122 di atas telah di jelaskan 

tentang pentingnya dalam menuntut ilmu,  tidak semestinya 

orang-orang mukmin itu berangkat ke medan perang karena 

mereka bisa ditumpas habis oleh musuh mereka. Semestinya 

sebagian dari mereka pergi kemedan jihad dan sisanya tinggal 

di dalam rumah untuk menemani Rasulullah SAW dan 

memperdalam ilmu-ilmu agama dengan cara melalui Ayat-

ayat Al-Qur‘an dan ketentuan hukum syariat yang mereka 

dengan dari Nabi SAW. Kemudian dengan cara itu mereka 

bisa mengajarkan ilmu yang telah mereka pelajari dan mereka 

dapatkan kepada kaum mereka, tujuannya adalah supaya 

mereka meghindari azab dan hukuman Allah dengan cara 

menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala 

larangan Allah SWT. Dan ayat ini sudah cukup menjelaskan 

Kepada kita bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu 

berjihad di jalan Allah SWT. 
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Dengan ilmu, banyak hal yang bisa kita dapati. Ilmu 

itu sangat luas, jika di pelajari tidak akan pernah selesai, 

selama bumi masih berputar, selama hayat masih di kandung 

badan selama itu pula manusia memerlukan ilmu 

pengetahuan. Islam tidak akan cukup dengan perintah 

menuntut ilmu, tetapi menghendaki agar terus menerus 

melakukan belajar.  Dengan ilmu kita dapat memimpin dunia, 

memimpin seluruh makhluk hidup dan dengan ilmu kita 

menjadi makhluk yang terbaik di antara amkhluk-makhluk 

Allah SWT. Tetapi apabila kita tidak berilmu, maka kita akan 

menjadi bodoh, tidak mengetahui apa-apa didunia inidan pada 

akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling jelek dan 

paling rendah. Begitu pentingnya ilmu dalam dunia ini, karena 

dengan ilmu kita dapat mendapatkan kebahagiaan dunia dan 

akhirat.  

menuntut ilmu bagi seorang penuntut ilmu adalah 

fardu kifayah,apabila ada orang yang sudah mempelajari 

maka hukumnya menjadi sunah bagi yang lainnya. Tetapi 

terkadang mencari ilmu menjadi fardu ain bagi manusia 

sehingga berdosalah bagi orang yang meninggalkannya
15

. 

Batasannya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah 

yang akan dia jalankan atau mu‘amalah yang akan dia 

kerjakan, maka dia wajib dalam keadaan ini, mengetahui 

bagaimana cara melakukan ibadah ini dan bagaimana juga 

dia melaksanakan mu‘amalah ini. Sudah tidak diragukan lagi 

bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama , 

bahkan ia adalah jihad di jalan Allah SWT. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam, bersabda: 

 

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم  
Artinya: “Menuntut ilmu itu kewajiban setiap 

muslim” (H.R.Ibnu Majah no.224) 
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Dalam hadist di atas sudah di tegaskan kepada para 

penuntut ilmu bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib baik 

laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu sudah 

kewajiban kita sebagai umat muslim untuk berlomba-lomba 

dalam menuntut ilmu sebab dengan ilmu dapat menambah 

pengetahuan yang banyak sehingga kita dapat mengetahui 

mana yang baik dan mana yang buruk. 

Manusia adalahyang terbaik di ciptakan oleh Allah 

SWT di muka bumi ini mempunyai kemuliaan dan berat di 

bebankan di atas pundaknya yaitu menyeru kepada kebaikan 

dan mencegah kemungkaran untuk menjalankan tugas 

tersebut, seorang penuntut ilmu harus mempunyai bekal. 

Dalam hal ini Ilmu merupakan bekal terbaik yang dapat 

membantu tugas tersebut. Oleh karena Allah SWT 

mengajarkan kepada hambanya untuk pergi menuntut ilmu.  

Bahkan amanah kekhalifahan yang di serahkan Allah 

kepada manusia (adam) pun adalah karena factor berfikir 

yang dimiliki oleh manusia itu. Sebab dengan kemampuan 

berfikir, manusia akan dapat menyerap ilmu pengetahuan dan 

menstransfernya. Pristiwa dialog antara malaikat, adam, dan 

Allah SWT. Memberikan gambaran yang jelas kepada kita 

betapa kemuliaan itu berpangkal kepada kemampuan berfikir 

dan menyimpan ilmu.
16

 

menuntut ilmu yang paling utama adalah untuk 

membentuk adab serta akhlak manusia, bukan mencari 

kepintaran karena di atas langit masih ada langit, sama halnya 

masih ada orang yang lebih pintar dari kita. Akan tetapi 

untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tidaklah mudah, 

maka kita harus mengetahui adab-adab apa saja yang harus 

dimiliki dalam menuntut ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat, 

tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. 

Adab merupakan landasan utama bagi para penuntut ilmu 

untuk memudahkan dan memperoleh ilmu pengetahuan. 
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Rasyid Daud, Islam Dalam Berbagai Dimensi (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1998), h.88. 
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B. Pentingnya Adab bagi Penuntut Ilmu 

Adab adalah salah satu konsep kunci yang pada 

hakikatnya merupakan inti dalam proses pendidikan islam. 

Adab adalah sebuah metode dalam struktur konsepnya 

membimbing beberapa unsure-unsur dalam diri manusia, 

seperti pengetahuan („ilm), amal („amal), pengajaran (ta‟lim) 

dan pengasuhan yang baik (tarbiyah). Terserapnya adab 

dalam diri akan melahirkan manusia yang beradab. 

Seterusnya akan melahirkan kepemimpinan yang adil dalam 

menempatkan segala sesuatu pada tempat yang benar, 

selanjutnya ia akan senantiasa selalu berusaha memperbaiki 

setiap aspek dirinya, masyarakatnya, negaranya ke dalam 

tahap yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Allah SWT. 

Terserapnya adab dalam diri seorang penuntut ilmu bukan 

hanya sekedar menghasilkan manusia sebagai warga Negara 

yang baik, namun juga melahirkan manusia yang baik secara 

individu
17

. 

Keberadaan Adab sejalan dengan Agama Islam, ia 

menjadi salah satu inti dari ajaran Agama Islam. Hal ini di 

karenakan dalam adab terdapat beberapa unsur penting yaitu: 

Aqidah,Ibadah, Adab dan Muamalah, ini semua tidak bisa di 

pisah-pisahkan. Manakala salah satu dariperkara tersebut di 

luapkan maka akan terjadi ketimpangan dalam perkara dunia 

dan akhiratnya. 

Oleh karena itu hendaknya kita selalu 

memanisfestasikan hal tersebut agar kita mendapatkan 

kedudukan yang mulia di hadapan Allah dan RasulNya serta 

manusia. Maka terlihat jelas betapa pentingnya adab bagi 

manusia termasuk bagi penuntut ilmu dalam islam. Allah 

SWT telah menjelaskan bahwa adab memiliki pengaruh yang 

besar untuk mendatangkan kecintaan dari manusia, 

sebagaimana firmannya : 
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Al-Attas, Risalah Untuk Kaum Muslim (Kuala Lumpur: ISTAC, 

2001), H.54. 
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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”. (Qs.Ali Imran 

[3]: 159). 

 

Dalam ayat di atas di jelaskan bahwa kita sebagai 

muslim khususnya penuntut ilmu di anjurkan untuk 

mempunyai adab yang baik sesuai dengan ajaran Agama 

Islam dan jangan bersikap keras serta berhati kasar. Dan 

hendaknya kita sebagai muslim maafkanlah orang-orang yang 

telah berbuat kesalahan kepada kita dengan cara yang baik 

pula, dan kita hendaknya selalu bertawakal kepada Allah 

SWT.  Sesungguhnya ayat ini sangat menegaskan kepada kita 

bahwa betapa pentingnya sebuah Adab dalam kehidupan.  

 

Nabi shallallahu ‗alaihi wasallam juga bersabda : 

 

 

 

 “Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan 

(kebajikan) seorang mukmin pada hari kiamat daripada 

akhlak yang mulia” (HR At-Tirmidzi). 
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Dalam Hadits ini mengisyaratkan kepada kita bahwa 

seseorang mukmin berusaha untuk melakukan amalan yang 

terbaik dengan timbangan yang terberat pada hari kiamat. 

Karena kita sadar bahwa umur dan kemampuan kita untuk 

beramal sholeh terbatas, maka Nabi mengarahkan kita untuk 

berakhlak  dan beradab yang mulia, karena ada mulia 

merupakan amal ibadah yang sangat berat timbangannya pada 

hari kiamat. Begitu pentingnya kita sebagai umat islam untuk 

senantiasa memiliki adab yang baik pula karna hal ini sangat 

penting bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. 

Selain itu, pentingnya adab bagi penuntut ilmu karena 

adab menuntun manusia kepada tingkah laku yang baik dan 

menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Serta dapat 

mengatur, mengarahkan manusia kepada fitrahnya yaitu 

menyembah dan taat kepada perintah Allah SWT, dengan 

adab yang benar niscaya manusia dapat menyelamatkan 

dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang 

keliru lagi menyesatkan. Dari itu pula, pemahaman yang 

benar terhadap adab ini pula, dapat menghaluskan budi pekerti 

seseorang. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu 

seseorang maka semakin tinggi pulalah budi pekertinya. 

Begitu pentingnya adab sebelum ilmu. Karena jika 

kita memiliki adab dalam menuntut ilmu maka ilmu yang 

akan kita dapatkan menjadi bermanfaat dan barokah. Namun 

beda hal nya jika kita dalam menuntut ilmu tidak disertai 

dengan adab maka illmu pun akan tidak dapat bermanfaat 

dalam dirinya. Hanya sekedar mengetahui namun tidak di 

aplikasikan dalam kehidupan. Maka sangat di anjurkan sekali 

bagi para penuntut ilmu khususnya untuk mempelajari adab-

adab dalam menutut ilmu agar ilmu yang didapatkan dapat 

bermanfaat serta barokah, baik bagi dirinya sendiri maupun 

bagi orang lain. 
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C. Macam-macam adab Penuntut Ilmu 

1. Adab Penuntut Ilmu Terhadap Allah SWT 

Adab yang di maksud disini adalah pola 

hubungan kita sebagai manusia khususnya para 

penuntut ilmu terhadap sang pencipta yaitu Allah SWT. 

Adab terhadap Allah adalah sikap ataupun perbuatan 

kita khususnya seorang penuntut ilmu yang seharusnya 

dilakukan kepada Allah SWT. Manusia sudah 

sepatutnya beradab terhadap Allah SWT, karena Allah 

yang telah menciptakan manusia, telah memberikan 

panca indra dan akal pikiran sehingga kita benar-benar 

menjadi makhluk yang sempurna, allah telah 

menyediakan berbagai bahan dan sarana yang di 

perlukan bagi kelangsungan hidup manusia dan Allah 

telah memuliakan manusia dengan di berikan 

kemampuan untuk menguasai berbagai daratan, lautan 

maupun udara. Hal tersebut lah yang menjadi kita harus 

tetap bersyukur terhadap nikmat Allah SWT yang telah 

di berikan kepada kita dan tugas kita sebagai 

makhluknya adalah menaati dan menjaga terhadap 

semua yang telah Allah anugrahkan kepada kita semua. 

Dan tentunya kita harus taat dan tunduk terhadap 

perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan 

Allah SWT.Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan 

sebagai hamba Allah SWT dalam beradab terhadap 

Allah SWT, di antaranya: 

a) Bersyukur Terhadap Nikmat Allah 

Bersyukur adalah memuji si pemberi 

nikmat (Allah SWT) terhadap kebaikan yang 

telah diberikan kepada kita semua.syukurnya 

seorang hamba berkisar tiga hal yang apabila 

ketiganya tidak terkumpul, maka tidaklah di 

namakan bersyukur, ketiga hal tersebutyaitu: 

mengakui nikmat Allah SWT dalam batin, 

membicarakannya secara lahir, dan menjadikan 
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sebagai sarana untuk taat kepada Allah SWT
18

. 

Kita sebagai umat Allah SWT harus benar-benar 

merasa bersyuku atas nikmat yang telah Allah 

SWT berikan kepada kita semua.  

Bersyukur terhadap Allah SWT tidak 

hanya di ucapkan dengan lisan, akan tetapi juga di 

wujudkan dengan sebuah perbuatan yang baik 

pula, salah satu caranya yaitu kita sebagai hamba 

Allah SWT mempergunakan nikmat yang telah 

Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Allah 

berfirman dalam QS. Luqman (31) :12 

                     

                           

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"
19

. 

 

Dari ayat di atas dapat kitafahami bahwa 

Allah telah menegaskan kepada kita tentang 

keutamaan orang yang bersyukur, barang siapa 

yang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah 

berikan kepada kita maka sesungguhnya ia 

bersyukur untuk dirinya sendiri. dan barang siapa 

yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah 

maha kaya lagi maha terpuji. Sudah tidak dapat 

diragukan lagi bahwa Allah telah menciptakan 
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Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI, 2000), h.50. 
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Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur‟an Dan 

Terjemahannya,.h.412. 
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segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, Allah 

maha kaya maha terpuji. Maka, sudah sepatutnya 

kita bersyukur atas karunia yang telah Allah 

berikan kepada kita dan tugas kita sebagai umat 

muslim adalah menjaga dan mmpergunakan 

segala sesuatu dengan baik dan benar.  

b) Cinta dan ridha Terhadap Allah 

Cinta adalah kesadaran diri, perasaan 

jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan 

seseorang terpaut hatinya kepada apa yang di 

cintai dengan penuh semangat dan rasa kasih 

sayang. Bagi seorang mukmin, cinta pertama dan 

utama sekali di berikan kepada Allah SWT. 

Karena Allah-lah yang telah menciptakan alam 

semesta dan isinya, serta Allah pula yang 

mengelola dan memelihara semuanya itu. Dengan 

Rahmannya Allah telah menyediakan semua 

fasilitas yang di perlukan oleh umat manusia jauh 

sebelum manusia itu sendiri di ciptakan. Dan 

dengan Rahimnya Allah menyediakan segala 

kenikmatan bagi orang-orang yang beriman 

sampai hari akhir nanti. Maka sudah sepatutnmya 

kita mencintai Allah lebih-lebih dari segalanya, 

sesungguhnya allah maha pengasih lagi maha 

penyayang. 

Sejalan dengan cinta seorang muslim 

harus dapat bersikap Ridha dengan segala aturan 

dan keputusan Allah SWT. Artinya ia harus dapat 

menerima dengan sepenuh hati, tanpa penolakan 

sedikitpun terhadap segala sesuatu yang datang 

dari Allah dan Rasulnya, baik berupa perintah, 

larangan ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. 

Dengan keyakina  seperti itu pula maka ia juga 

akan rela menerima segala Qadha dan qadar Allah 

terhadap dirinya. Ia akan bersyukur atas segala 
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kenikmatan dan akan bersabar atas segala 

cobaan
20

. 

c) Taqwa Kepada Allah 

Seorang penuntut ilmu harus bertaqa 

kepada Allah. Orang yang bertaqwa adalah orang 

yang paling takut kepada Allah SWT. Ia akan 

senantiasa mengerjakan apa yang telah di 

perintahkannya, menjauhi segala larangannya dan 

takut terjerumus kedalam perbuatan dosa. Orang 

yang bertaqwa akan senantiasa membentengi 

dirinya dari kejahatan, memelihara diri agar tidak 

melakukan perbuatan yang tidak di ridhai oleh 

Allah SWT, bertanggung jawab terhadap 

perbuatan dan tingkah lakunya, serta memenuhi 

kewajibannya.
21

 

Taqwa dapat di artikan sebagai suatu 

sikap hidup yang di dasari oleh kesadaran 

sedalam-dalamnya bahwa Allah selalu menyertai 

umatnya.  Maka dari itu kita sebagai umat muslim 

hendaknya harus bersungguh-sungguh dalam 

membina hubungan dengan sang pencipta Yaitu 

Allah SWT baik dalam perbuatan, menjalankan 

segala perintahnya serta dapat membina 

hubungan baik dengan sesama manusia dengan 

mencerminkan Akhlakkul Karimah. 

d) Tawakkal Kepada Allah 

Secara bahasa kata ―Tawakkal” di ambil 

dari bahasa arab ―Tawakkul” yang artinya 

menyerahkan atau mewakilkan dan dari akar kata 

“Wakala‖ yang berarti lemah. Sedangkan 

menurut istilah, tawakkal adalah bagian dari 

ibadah hati yang paling afdhal, ia juga merupakan 

akhlak yang paling agung dari sekian akhlak 
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Ibid,h.24-28. 
21

M.Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo 
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keimanan lainnya. Tawakkal adalah memohon 

pertolongan, sedangkan penyerahan diri secara 

totalitas adalah salah satu bentuk ibadah.
22

 

Dari pengertian di atas dapat kita fahami 

bahwa, tawakkal merupakan keyakinan kita di 

dalam hati yang dapat memberi motivasi kepada 

kita untuk selalu menggantungkan harapan 

kepada Allah SWT. Seseorang yang bertawakkal 

yakin tidak akan ada perubahan pada bagian-

bagian rezeki yang telah di tentukkan oleh Allah 

SWT, sehingga apa yang telah di tentukan sebagai 

rezekinya tidak akan terlepas darinya dan apa 

yang tidak di takdirkan untukknya tidak akan di 

peroleh, sehingga hatinya akan merasa tentram 

dengan hal tersebut dan akan merasa yakin 

dengan janji Allah SWT. Seseorang yang 

tawakkal akan merasa dirinya cukup atas nikmat 

yang telah Allah berikan, ia akan tetap terus 

berusaha semaksimal mungkin dan tidak mudah 

putus asa.  

e) Ikhlas 

Secara Etimologi Ikhlash (Bahasa Arab)  

berakar dari kata Khalasha dengan arti bersih, 

jernih, murni tidak  tercampur. Dalam bahasa 

populernya, ikhlas adalah perbuatan tanpa pamrih 

hanya semata-mata mengharap ridha Allah SWT. 

Niat yang ikhlas harus di ikuti dengan amal yang 

sebaik-baiknya, karna seseorang muslim yang 

mengaku ikhlas melakukan sesuatu harus 

membuktikannya dengan melakukan perbuatan 

itu dengan sebaik-baiknya. Allah SWT 

memerintahkan kepada kita untuk beribadah 

kepadanya dengan ikhlas dan beramal semata-
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Yusuf Al-Qaradhawi, Tawakkal Jalan Menuju Keberhasilan Dan 

Kebahagiaan Hakiki (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004), h.5. 
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mata hanya untuk mengharap ridha dari Allah 

SWT.
23

 

Seorang muslim  harus mempunyai  Adab 

yang baik terhadap Allah SWT, terutama 

keiklasan kita untuk beribadah terhadap Allah 

SWT untuk menyembahnya, taat dan tunduk 

terhadap perintahnya. Kita harus benar-benar 

mempunyai niat yang bersih dalam diri kita untuk 

ikhlas melakukannya dan semata-mata untuk 

mengharap Ridha dari Allah SWT. 

f) Taubat 

Adab terhadap Allah Swt yang 

selanjutnya adalah Taubat, taubat berasal dari 

bahasa Arab yaitu dari kata taaba yatuubu 

tauban,yang berarti kembali dari maksiat menuju 

taat. Sedangkan secara istilah, Taubat berarti 

meninggalkan maksiat dalam segala hal, 

menyesali dosa yang pernah di perbuat dan tidak 

akan mengulanginya kembali.
24

 

Dadi definisi di atas dapat kita ambil 

pemahaman tentang taubat yaitu sebuah usaha 

manusia dimana untuk membebaskan dirinya dari 

berbagai pengaruh perbuatan dosa dan menata 

kembali kehidupannya.  

Jadi, ketika kita merasa telah terjerumus 

kedalam sebuah dosa hendaknya bertaubatlah, 

Allah akan senantiasa menerima orang-orang 

yang bertaubat jika niat dan hati kita tulus hanya 

kepada Allah SWT. 

2. Adab Penuntut Ilmu Terhadap Orang Tua 

Di antara adab seseorang terhadap orang tua 

terutama bagi para penuntut ilmu,  sebagai berikut: 
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 Yunahar Ilyas.Op.Cit.h.28 
24

Burhan Djamaluddin, Konsepsi Taubat:Pintu Pengampunan Dosa 

Besar Dan Syirik (Surabaya: Dunia Ilmu, 1996), h.3. 
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a) Berbakti dan menaati kedua orang tua selama 

keduanya tidak menyuruh untuk berbuat dosa dan 

memutus silaturahmi. Janganlah engkau 

memperdengarkan kepada keduanya perkataan 

yang buruk, bahkan sampai perkataan ―Ah‖ 

sekalipun yang merupakan tingkatan paling rendah 

dari perkataan buruk. 

b) Merendahkan diri di hadapan keduanya, dengan 

Tawadhu‘ dan penuh dengan kasih sayang. Hal ini 

sangat penting dalam menghormati kedua orang tua 

agar senantiasa kedua orang tua merasa di hormati 

oleh anak-anaknya. 

c) Berdo‘a untuk keduanya dengan memohonkan 

rahmat dan ampunan dari Allah SWT.  Karena 

sudah sepatutnya kita sebagai anak yang berbakti 

terhadap kedua orang tua untuk mendo‘akan segala 

sesuatu yang baik untuk kedua orang tua kita. 

d) Memenuhi segala kebutuhan keduanya dengan cara 

membantu, memberikan nafkah, melayani 

keduanya dengan senang hati, dan berusaha dengan 

sungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada 

keduanya. Semua itu belum dapat membalas jasa 

dan hak keduanya. Karena begitu besar 

penggorbanan kedua orang tua kita untuk 

memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan kita
25

. 

Seperti yang sudah kita ketahui bersama 

bahwa Allah Dan Rasul menempatkan orang tua 

kepada posisi yang sangat istimewa sehingga 

berbuat baik kepadanya menempati posisi yang 

sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepadaorang 

tua juga akan mendapatkan posisi yang sangat 

hina.maka, sudah sepatutnya kita dapat berbuat baik 

terhadap kedua orang tua kita karena betapa besar 

jasa dan perjuangan kedua orang tua telah di 
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Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Adab Dan Akhlak Penuntut Ilmu, 

h.75. 
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lakukan untuk kita. Dan kita sangat di larang keras 

untuk durhaka kepada orang tua. Maka itulah 

pentingnya menanamkan nilai-nilai adab terhadap 

orang tua dalam diri kita. 

3. Adab Penuntut Ilmu Terhadap Guru 

Adab para penuntut ilmu terhadap gurunya 

merupakan hal yang paling penting, agar dapat 

menganggap gurunya sebagai Muallim (pengajar) dan 

Murabbi (Pendidik). Sebagai muallim yang 

menyampaikan ilmu dan murabbi yang mengajarkan 

Adab kepadanya. Jika seorang pengajar tidak yakin 

dengan gurunya tentang dua hal tersebut, maka ia tidak 

akan mendapatkan Faidah yang di inginkan.
26

 Para 

penuntut ilmu harus benar-benar menganggap, 

memuliakan dan menaati gurunya karna jika para 

penuntut ilmu tidak yakin akan hal itu maka akan sulit 

untuk menerima ilmu yang di sampaikan oleh gurunya, 

namun sebaliknya jika ia benar-benar niat dalam hal 

mengganggap, memuliakan dan menaati gurunya dengan 

adab yang benar maka ilmu itu akan mudah di terima dan 

akan barokah.Rasulullah SAW bersabda, 

 

َراِنيْ   )     تَ َعلَُّمْواَوَعلُِّمْواَوتَ َواَضُعوَولَيَ َلْواِلُمَعلِِّمْيُكمْ  (َرواُه الطَّب ْ
Artinya:"Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah 

kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta 

berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu." 

(HR Tabrani) 

 

 Dalam Hadis di atas di tegaskan bahwa kita 

sebagai seorang muslim di tuntut untuk mencari ilmu 

namun dalam mencari ilmu hendaknya berlaku baiklah 

terhadap panutan kita yaitu guru-guru yang akan 

menyampaikan ilmu kepada kita. Karena jika kita tidak 
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Asy Syaikh Al-Utsaimin, Syarah Hilyah Thalibil Ilmi:Akhlak 

Pencari Ilmu (Jakarta: Akbar Media, 2019), h.103. 
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menghormati guru maka ilmu yang akan kita dapatkan 

akan susah untuk di dapatkan,namun ketika kita 

menghormati guru dengan iklas lillahita‘ala maka 

insyaallah ilmu yang akan kita dapatkan akan barokah, 

maka begitu pentingnya menghormati guru. 

 Cara menghormati seorang guru adalah tidak 

berjalan di depannya, tidak menduduki tempat 

duduknya, tidak memulai pembicaraan di hadapannya 

kecuali atas izinnya,berbicara di hadapannya, tidak 

bertanya tentang suatu saat sedang 

bosan,memperhatikan waktu dan tidak mengetuk 

pintunya tetapi sabar menantinya hingga ia keluar. 

Seorangpenuntut ilmu harus mencari Ridha gurunya, 

Menjauhi kemurkaannya, melaksanakan perintahnya 

selama bukan maksiat karenatidak akan ada ketaatan 

kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah 

SWT.
27

 

 Pada dasarnya guru adalah kunci utama untuk 

mendapatkan ilmu, tanpa seorang guru ilmu akan sulit 

untuk di peroleh. Oleh karena itu kita wajib mempelajari 

adab dalam menghormati dan memuliakan guru, agar 

ilmu akan mudah tersampaikan kepada kita maknanya 

dan mudah kita terima. Dengan kita mempergunakan 

adab-adab dalam menghormati guru maka sudah bisa di 

pastikan ilmu akan mudah pula kita dapat dan akan 

barokah. 

4. Adab Penuntut Ilmu Terhadap Diri Sendiri 

Seseorang muslim khususnya penuntut ilmu 

wajib memperbaiki dirinya sebelum bertindak keluar, ia 

harus beradab, berakhlak terhadap dirinya sendiri, 

karena ia ia akan dikenakan tanggung jawab terhadap 

keselamatandan kemaslahatan dirinya dan lingkungan 

masyarakatnya. Sihingga telah di tegaskan dalam QS.Al-

Baqarah:195 
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Ilmu (Solo: Aqwam, 2019), h.53. 
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Artinya: “dan belanjakanlah (harta 

bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan 

berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik”.(QS.Al-

Baqarah:195).
28

 

 

Dalam ayat di atas sudah di tegaskan bahwa 

jangan sampai kita terjerumus terhadap perbuatan 

yang telah kita lakukan sendiri, maka hendaknya kita 

selalu berbuat baik, sehingga kita akan selamat 

menuju jalan yang di ridhai oleh Allah SWT. 

Seseorang harus memiliki landasan adab yang 

kuat, hendaknya ia menghiasi diri dengan keluhuran 

adab yang telah di tetapkan dan di perintahkan oleh 

syariat, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji 

dan tabiat-tabiat yang di ridhai, kesabaran, kemurahan 

hati, kedermawanan, menampakkan wajah berseri-seri 

namun tidak melampaui batas, memegang sifat wara‘ 

(bersih hati), ketenangan, Tawadhu (rendah hati)dan 

selalu menjaga kebersihan pada badan dan pakaian. 

Serta dianjurkan untuk menjauhi sifat-sifat tercela 

seperti riya‘, hasad, ujub, merasa diri bersih, dan 

meremehkan manusia yang lebih rendah derajatnya.
29

 

5. Adab Penuntut Ilmu Terhadap Sesama 

Manusia harus dapat berhubungan baik 

dengan sesama. Baik dalam lingkunngan pendidikan, 

kerja,sosial dan lingkungan lainnya. Baik dengan 
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Muhammad Jamaludin Al-Qasimi, Adab-Adab Penuntut Ilmu Dan 

Pengajar Agar Ilmu Melekat Dan Bermanfaat (Jakarta: Darul Haq, 2019), 

h.41. 



 

  

 

40 

seseorang yang seagama maupun dengan pemeluk 

agama lainnya. Hubungan baik dengan masyarakat itu 

sangat diperlukan karna tidak ada seorang pun yang 

dapat hidup tanpa bantuan sesama. 
30

 

Islam telah mendorong manusia untuk 

berinteraksi sosial ditengah manusia lainnya,baik 

individu dengan individu,indivi dengan kelompok 

maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini di lakukan 

agar manusia saling mengenal dan menghormati satu 

sama lain. Dan tentunya agar terciptanya hubungan yang 

baik sesama muslim dan masyarakat, setiap orang harus 

mengetahui hak dan kewajibannya msing-masing 

sebagai anggota masyarakat. 
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