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ABSTRAK 

 

Oleh: 

Annisa Paulia 

 
Adab menurut bahasa adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, 

kehalusan budi dan tata susila. . islam tak hanya menekankan pentingnya 

ilmu. Akhlak mulia juga sangat penting, bahkan lebih penting lagi. Adab 

memiliki kedudukan yang tinggi dalam menuntut ilmu, begitu pentingnya 

adab sehingga ulama berkata “belajar satu bab adab lebih baik daripada 

engkau belajar 70 bab ilmu.” Adab merupakan pondasi agama. Orang yang 

beradab akan dicintai masyarakat, orang yang tidak beradab hidupnya tidak 

diberkahi Allah dan ilmunya juga tidak bermanfaat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana adab pendidik 

dan peserta didik al-qur‟an dalam belajar dan mengajarkan al-qur‟an menurut 

pendapat imam An-Nawawi dalam karyanya yaitu Kitab At-Tibiyan Fi Adabi 

Hamalati Qur‟an dan mengetahui bagaimana relevansinya terhadap 

pendidikan agama islam. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian 

kepustakaan (Library Research). Yakni bersifat deskriptif analisis yang 

dimana sumber data yang digunakan didapatkan dengan menggunakan 

metode dokumentasi. Setelah data telah terkumpulkan, maka selanjutnya 

dilakukan analisis data yang berupa analisis isi (content analiysis).  

Berdasarkan analisis data dala pembahasan skripsi ini dapat 

dikeahui bahwa peserta didik dan pendidik ketika menuntut ilmu harus 

mengetahui tugas-tugas serta kewajiban sebelum mengajar dan belajar seperti 

diawali dengan niat dan tujuan hanya karna Allah SWT, dan bersungguh-

sungguh dalam mengajarkan dan mempelajar ilmu.  

Hasil dari  penelitian ini menunjukkan bahwa adab pendidik 

menurut Imam An-Nawawi, yaitu: 1) Berniat mengharap ridha Allah SWT 

semata, 2) Tidak megharapkan hasil duniawi, 3) Waspadai sifat sombong, 4) 

Menghiasi diri dengan akhlak terpuji, 5) Memperlakukan murid dengan baik, 

6) Menasihati murid, 7) Memperlakukan murid dengan rendah hati, 8) 

Mendidik murid memiliki adab mulia, 9) Hukum mengajar fardhu kifayah, 

10) Bersemangat mengajar, 11) Mendahulukan giliran yang lebih dahulu 

datang, 12) Niat lillahi Ta‟ala, 13) Tidak merendahkankan ilmu, 14) 

Memiliki majelis yang luas. Sedangkan adab peserta didik menuru Imam An-

Nawawi, yaitu: 1) Berguru kepada guru yang berkompeten, 2) 

Berpenampilan sopan, 3) Bersikap sopan dan bergabung dengan yang lain, 4) 

Belajar tatkala hati guru senang, 5) Bersemangat tinggi, 6) Belajar di waktu 

pagi. 

 

Kata Kunci: Adab Pendidik dan Peserta didik, Imam An-Nawawi, 

Relevansi 
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MOTTO 

 

عن عثماَن بن عفاَن رضَي اللَّو عنُو قال : قاَل رسوُل اللَِّو َصّلى اهللُ َعَلْيِو 
 وَسلَّم : » َخيرُكم َمْن تَ َعلََّم الُقْرآَن َوعلَّمُو «  رواه البخاري

 

 “Dari Utsman Bin Affan Ra, Rasulullah SAW, Bersabda: Sebaik-

baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur‟an dan Mengajarkannya.” 
1
 

(H.R Tirmidzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://kemenag.go.id/read/keutamaan-membaca-al-qur-an-9n4na 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Judul merupakan hal yang penting dari karya ilmiah. Karena 

judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi 

suatu karya ilmiah. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas 

dalam skripsi ini “Adab Pendidik Dan Peserta Didik Menurut 

Imam An-Nawawi (Analisis Terjemahan Kitab At-Tibiyan Fi 

Adabi Hamalatil Qur‟an Karya Imam Zakaria Yahya Bin Syaraf 

An-Nawawi)”. 
 Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga anggapan 

yang salah terhadap skripsi ini. Maka terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya 

dan juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai 

dengan yang dikehendaki penulis. Berikut ini dapat dijelaskan 

beberapa istilah yang terkandung dalam judul.  

1. Adab dalam kamus Akbar Bahasa Arab, kata adab berasal dari 

bahasa arab yaitu adabu ( اداة) , adabaani (ادببن ) dan 

jama‟nya aadaabun (اداة ) yang artinya sopan santun. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkataan adab sering juga 

disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun. Bahkan 

supaya kedengarannya lebih modern dan mendunia, perkataan 

akhlak, budi pekerti, sopan santun dan lain-lain kini sering 

diganti dengan kata moral dan etika.  

Adab ( اداة) dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia 

memiliki arti moral, etika dan adab. Adab juga memiliki arti 

etika dan moral. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu 

yang menjelaskan baik dan buruk dan menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang 

harus ditempuh oleh manusia didalam perbuatan mereka dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia itu sendiri.  
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2. Pendidik 

 Secara etimologis, istilah pendidik dalam konteks 

pendidikan Islam sering disebut dengan istilah murabbi, 

mu‟allim, atau muaddib. Disamping istilah tersebut, pendidik 

juga sering diistilahkan dengan menyebutkan gelarnya, al-

Ustadz, atau  al-Syekh. Menurut para ahli bahasa, kata 

murabbi berasal dari kata rabba, yurabbi,  yang berarti yang 

berarti membimbing, mengurus, mengasuh, dan mendidik.  

 Menurut Ramayulis, hakikat pendidik dalam Al-

Qur‟an adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap 

perkembangan peserta didik dengan mengupayakan seluruh 

potensi mereka, baik afektif, kognitif, ,aupun psikomotorik. 

Dalam konsep islam pendidik memiliki peran yang sangat 

penting. Selain sebagai pengajar, ia juga menjadai bapak 

rohani (spiritual Father) yang memberikan nasihat-nasihat 

yang baik kepada anak didiknya. 

 Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam 

islam adalah setiap orang dewasa, yang karena kewajiban 

agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan 

orang lain.  

 Dalam skripsi ini pendidik yang penulis maksudkan 

lebih kepada pendidik yang mendidik seorang penghafal 

qur‟an atau seorang yang ingin belajar qira‟ah, dalam kitab 

At-Tibiyan seorang yang mengajarkan qira‟ah disebut sebagai 

Muqri‟.  

3. Peserta didik  

 Dalam konteks pendidikan, kita menemukan beberapa 

istilah yang diapakai dalam menyebut anak didik, dintaranya 

adalah “murid, peserta didik, dan anak didik”. Semua istilah 

tersebut mempunyai implikasi yang berbeda. Peserta didik 

yakni sebutan yang paling mutakhir. Istilah ini menekankan 

pentingnya murid berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

Dalam sebutan ini, aktivitas pelajar dalam proses 

pembelajaran dianggap salah satu kata kunci.  

 Dalam skripsi ini yang penulis maksud adalah peserta 

didik yaitu  seseorang yang ingin belajar al-qur‟an atau belajar 
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qira‟ah, yang didalam kitab At-Tibiyan seorang yang belajar 

qira‟ah disebut dengan Qori‟. 

4. Kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an karya Abu 

Zakaria Yahya bin syaraf An-Nawawi yang dalam bahasa 

indonesia memiliki arti “ Adab Penghafal Al-Qur‟an”  dan 

merupakan salah satu kitab karangan Imam An-Nawawi yang 

berisikan 10 bab, yakni:  

1. BAB 1 Keutamaan Pembaca dan Penghafal Al-Qur‟an  

2. BAB 2 Keutamaan Qiraah dan AhluQiraah  

3. BAB 3 Keharusan Memuliakan Ahlu Qur‟an dan 

Larangan Menyakiti Mereka  

4. Bab 4 Adab Pengajar dan Pelajar Al-Qur‟an   

5. Bab 5 Adab Penghafal Al-Qur‟an  

6. Bab 6 Adab Membaca Al-Qur‟an  

7. Bab 7 Adab Terhadap Al-Qur‟an   

8. Bab 8 Ayat dan Surah Yang Dibaca Pada Waktu dan 

Keadaan Tertentu  

9. Bab 9 Tentang Menulis Ayat Al-Qur‟an dan Memuliakan 

Mushaf Al-Qur‟an  

10. Bab 10 Akurasi Nama dan Bahasa dalam Kitab At-

Tibiyan Sesuai Urutan Letaknya   

 Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya mengambil satu 

bagian dari 10 bagian yang terdapat dalam kitab At-Tibiyan tersebut. 

Yaitu penulis mengambil bagian Bab 4 yaitu tentang Adab Pengajar 

dan Pelajar Al-Qur‟an. 

 

B. Alasan Memilih Judul  

 Adapun alasan penulis memilih judul tersebut sebagai berikut:  

1. Sebagaimana yang kita ketahui adab pendidik Al-Qur‟an dan 

peserta didik Al-Qur‟an merupakan hal yang sangat perlu 

untuk kita ketahui karna adab adalah suatu perilaku, sikap 

ataupun sopan santun seseorang yang harus dimiliki setiap 

orang 

2. Keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

juga bersanding lurus dengan adab dari seorang pendidik. 

Dengan adanya adab yang baik antara pendidik dan peserta 
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didik maka akan mudah untuk mencapai tujuan dari 

pendidikan itu sendiri.  

3. Kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an adalah kitab 

karangan Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi 

yang memiliki banyak nilai-nilai adab khususnya untuk 

seorang yang sedang mengajarkan ataupun mempelajari Al-

Qur‟an yang dimana diharapkan adab seorang pendidik 

ataupun peserta didik Al-Qur‟an memiliki adab seperti yang 

telah diuraikan dalam kitab At-Tibiyan tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

 Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk menciptakan 

dan mewujudkan suasana proses pembelajaran yang efektif yang 

bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya dan memiliki sikap spiritual, kepribadian yang bagus dan 

berakhlak mulia, dan menciptakan generasi yang berguna bagi agama 

dan bangsanya.  

 Sedangkan menurut Mudyaharjo pendidikan merupakan usaha 

sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, bahkan 

pemerintahan, melalui kegiatan bimbingan belajar baik dilakukan 

dilembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun pendidikan (non 

formal) seperti kursus, dan lain-lain.  

 Dari kedua pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa 

pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dapat dilakukan oleh 

setiap orang baik dilakukan dilingkungan sekolah formal maupun non 

formal yang dimana bertujuan untuk meciptakan generasi yang 

memiliki sikap spritual serta berakhlak mulia dan berguna untuk 

bangsa dan agamanya.  

 Syari‟at islam sangat memperhatikan pendidikan dari segi moral, 

nilai-nilai islam dan membimbing dengan membiasakan untuk 

melakukan hal-hal yang baik. Dalam belajar, khususnya belajar Al-

qur‟an peran lingkungan hidup dan pergaulan sangatlah berpengaruh 

dalam mencapai cita-cita peserta didik qur‟an dalam dunia pendidikan. 
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 Pengajaran Al-Qur‟an pada anak merupakan dasar pendidikan 

islam pertama yang harus diajarkan ketika anak masih usia dini. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa‟ad Riyadh, “Barang siapa 

yang ingin membangun hubungan yang kuat dan dipenuhi kepuasan 

rasa cinta serta penghormatan antara anak dan Al-Qur‟an, hendaknya 

ia mengawalinya sejak anak berusia dini, sekaligus memberikan 

perhatian yang besar kepadanya.” Adapun belajar Al-Qur‟an dapat 

dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu: 1. Belajar membacanya 

sampai lancar dan baik, menurut kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

qira‟at dan tajwid, 2. Belajar arti dan maksud yang terkandung 

didalamnya, dan 3. Belajar menghafal diluar kepala, sebagaimana 

yang dkerjakan oleh para sahabat pada masa Rasulullah hingga masa 

sekarang.
2
  

 Dalam pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik Al-Qur‟an 

merupakan suatu objek yang memerlukan bimbingan, latihan dan 

arahan dari pendidik Al-Qur‟an untuk mengembangkan potensi yang 

ada didalam diri peserta didik dan pendidik membimbingnya menuju 

kedewasaan.  

 Dalam melakukan kegiatan belajar al-qur‟an tentunya terjadi 

proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Interaksi yang 

terjadi diantara pendidik dan peserta didik didalam berlangsungnya 

kegiatan pendidikan memberi pengaruh kepada penampilan, sikap, 

amal dan tingkah laku sehingga menghasilkan akhlak yang baik. 

 Hubungan antara pendidik al-qur‟an dan peserta didik al-Qur‟an 

memiliki peran    yang amat penting untuk berlangsungnya proses 

pembelajaran dan tercapainya tujuan pendidikan dan menciptakan 

generasi yang berkarakter. Maka dibutuhkan hubungan yang harmonis 

antara pendidik dan  peserta didik begitupula sebaliknya pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian baik pendidik 

ataupun peserta didik harus menggunakan adab atau etika baik pada 

saat pembelajaran berlangsung maupun diluar jam pelajaran.   

 Dari pemaparan diatas tersebut maka sudah jelas bahwa dalam 

sebuah pendidikan Islam memiliki tiga unsur yaitu pendidik, peserta 

                                                           
2 Khoirul Huda, “Problematika Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an pada Siswa Kelas V di 

SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar Gumpang Kartasura Tahun Ajaran 2009-2010”, Skripsi, 

(Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2010), hlm. 4. 
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didik tujuan dari pendidikan itu sendiri, serta adab yang digunakan 

dalam proses pembelajaran tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan 

hal yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu dari keempat 

unsur tersebut tidak ada atau hilang maka suatu pendidikan tidak akan 

berjalan dengan lancar dan hilang pula hakikat dari pendidikan itu 

sendiri. 

 Adab merupakan suatu kemampuan yang menghasilkan 

perbuatan atau pengalaman. Ketika kemampuan tersebut 

menghasilkan tindakan-tindakan baik maka akan menimbulkan adab 

yang baik dan juga terpuji. Tetapi jika tindakan-tindakan tersebut 

buruk maka akan menimbulkan perbuatan yang buruk juga. 

 Adab adalah segala perbuatan, perkataan, tindakan, dan sikap 

yang merupakan sesuatu yang selalu dilakukan oleh setiap manusia. 

Dalam bertutur kata, berbuat, bertindak dan bersikap, maka setiap 

manusia harus memiliki adab supaya terjalinnya komunikasi dan 

interaksi yang baik dan dapat membawa kedamaian dan keberkahan. 

Berbuat, berbicara dan bersikap harus penuh dengan kelembutan dan 

kebenaran, serta selalu mempertimbangkan sebab dan akibatnya.  

 Adab dapat diperoleh melalui proses pendidikan dan pembiasaan 

yang diberikan oleh keluarga khususnya orangtua terhadap anaknya 

sejak ia kecil, yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh 

guru di sekolah. Pendidikan memiliki beberapa unsur, diantaranya 

peserta didik, yang merupakan seorang manusia yang sedang 

menuntut ilmu baik secara formal, non formal ataupun informal 

dengan tujuan memiliki kemampuan dalam bidang ilmu, sikap dan 

juga keteerampilan. Dengan harapan melalui proses pendidikan setiap 

insan peserta didik dapat memiliki adab, terutama adab dalam belajar, 

sehingga setiap ilmu yang ia dapatkan dapat bermanfaat bagi dirinya 

sendiri dan juga orang lain, serta mampu melaksanakan perannya 

sebagai khalifah Allah dimuka bumi.  

 Adapun permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi didalam 

dunia pendidikan Al-Qur‟an baik pada santri penghafal Al-Qur‟an 

ataupun santri yang belajar Al-Qur‟an. Demikian halnya dengan para 

santri yang sedang menghafal Al-Qur‟an tentunya secara teoritis 

mereka merupakan pribadi yang unggul baik jasmani dan rohani, 

karena hampir disemua waktunya selalu melafadzkan Al-Qur‟an. 
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Bukankah tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur‟an merupakan obat hati 

yang sangat mustajab untuk kesehatan jasmani. Dengan demikian 

tidak ada selayaknya ditemukan kasus adanya santri yang berhenti 

menghafal karena sering sakit-sakitan.
3
  

 Dengan demikian terjadi kesenjangan antara yang diharapkan 

dengan kenyataan. Banyak dijumpai para santri penghafal Al-Qur‟an 

ataupun yang sedang belajar Al-Qur‟an berguguran tidak mampu 

melanjutkan perjuangannya hingga hafal sepenuhnya 30 juz. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang alumni santri 

penghafal Al-Qur‟an yang gugur menghafal setelah memperoleh 

hafalan 3 juz. Alumni santri dengan inisial UN mengatakan: 

“Dikarenakan waktu itu saya juga masih sekolah jadi tidak bisa 

mengatur waktu, apalgi dengan adanya jam tambahan disekolah, 

sangat menyita fikiran dan tenaga saya.”
4
 

 Berbeda dengan UN, temannya dengan inisial NS tidak 

melanjutkan hafalannya setelah hafal 7 juz dengan alasan: “Rasanya 

saat itu saya bosan dengan rutinitas yang sama, jadi saya putuskan 

untuk mencari kesibukan lain diluar pondok, dan akhirnya waktu saya 

tersita dengan aktivitas diluar Al-Qur‟an.”
5
   

 Secara teoritis adab-adab untuk seorang yang belajar maupun 

yang mengajarkan Al-Qur‟an adalah niat yang ikhlas hanya karena 

Allah SWT semata, mengosongkan benaknya dari hal-hal yang 

menganggu, dan berbagai adab-adab lainnya yang dimana dapat 

mencapai tujuan pembelajaran Al-Qur‟an tersebut. Namun kuatnya 

niat lama-kelamaan dirasa pupus setelah tidak mampu menghadang 

berbagai badai cobaan. Para qiro‟ dan juga penghafal Al-Qur‟an juga 

banyak mengeluh bahwa menghafal itu susah. Hal ini disebabkan 

karena adanya gangguan-gangguan. Baik gangguan-gangguan 

kejiwaan maupun gangguan lingkungan.  

 Masalah adab merupakan masalah yang muncul dari pribadi 

manusia itu sendiri, dengan perubahan zaman yang semakin maju dan 

                                                           
3 Wawancara dengan alumni santri  Tahfidz Al-Qur‟an, Tanggal  24 Februari 

2014. 
4 Wawancara dengan alumni santri Tahfidz Al-Qur‟an, Tanggal 31 Desember 

2013. 
5 Wawancara dengan alumni santri Tahfidz Al-Qur‟an, Tanggal 1 Februari 

2014. 
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kompleks, secara otomatis juga mengubah adab peserta didik maupun 

pendidiknya dalam kehidupan terutama dalam belajar mengajar Al-

Qur‟an. Pada masa lalu para peserta didik sangat menghormati dan 

menghargai pendidik, dan pendidik sangat menyayangi serta ikhlas 

tanpa pamrih memberikan pengajaran kepada anak didik. Berbeda 

dengan zaman sekarang, kehidupan para remaja sudah memberikan 

warna yang bervariasi dari berbagai segi kehidupan. Perubahan ini 

terjadi karena disebabkan modernisasi, tidak hanya dari segi teknologi 

tetapi cara berpikirpun sudah berubah pula. 

 Pembahasan tentang adab seorang pendidik dan peserta didik 

sudah banyak dibahas oleh para ilmuan-ilmuan islam dan para ulama 

terdahulu, salah satunya adalah Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf 

An-Nawawi. Imam An-Nawawi merupakan ulama dan juga ilmuan 

muslim termasyhur pada zamannya.  

 Peranan Imam An-Nawawi khususnya didalam bidang dunia 

pendidikan diantaranya adalah dalam bidang adab, hadits, serta fikih. 

Namun pembahasan yang banyak berkaitan dengan adab oleh Imam 

An-Nawawi adalah dalam kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil 

Qur‟an pada bab keempat. Beliau banyak menjelaskan bagaimana 

adab pendidik terutama pendidik Qur‟an atau yang disebut sebagai 

Muqri‟ seperti harus meluruskan niat dengan hati yang tulus dan 

ikhlas, memiliki akhlak terpuji, dan lain sebagainya. Selain itu pula 

disebutkan beberapa adab peserta didik Al-Qur‟an atau yang disebut 

dengan Qiro‟ seperti seorang peserta didik harus mensucikan hatinya 

dari berbagai dosa, hendaknya seorang peserta didik bersikap rendah 

hati dan juga memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu.  

 Diharapkan dengan mengkaji pemikiran Imam An-Nawawi 

tentang adab pendidik dan peserta didik Al-Qur‟an diharapkan mampu 

membuat perubahan dan solusi atas permasalahan akhlak di dalam 

dunia pendidikan terutama proses pendidikan belajar mengajar Al-

Qur‟an.  

 Bertumpu pada penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik 

untuk meneliti pemikiran Imam An-Nawawi tentang adab pendidik 

dan peserta didik Al-Qur‟an dalam kitab At-Tibiyan Fi Adabi 

Hamalatil Qur‟an. 
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D. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas, serta untuk memudahkan 

pembahasan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan 

penelitian terhadap adab pendidik qur‟an dan adab peserta didik 

qur‟an menurut imam An-Nawawi dalam kitabnya yaitu kitab At-

Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an. 

2. Sub Fokus Penelitian  

1) Adab Pendidik dan Peserta didik Menurut Imam An-

Nawawi dalam Kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil 

Qur‟an.  

2) Implementasi adab pendidik dan peserta didik menurut 

Imam An-Nawawi 

 

E. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah adab Pendidik dan Peserta didik Menurut Imam 

An-Nawawi dalam Terjemahan Kitab At-Tibiyan Fi Adabi 

Hamalatil Qur‟an? 

2. Bagaimanakah implementasi adab pendidik dan peserta didik 

menurut Imam An-Nawawi dalam pendidikan? 

 

F. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan permasalahan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah, sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui Adab Pendidik dan peserta didik Menurut 

Imam An-Nawawi dalam Kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil 

Qur‟an. 

2. Untuk mengetahui impleentasi adab pendidik ddan peserta didik 

menurut Imam An-Nawawi.  

 

G. Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik itu secara teoritis ataupun praktis. Adapun manfaat ataupun nilai 

guna yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis  



10 
 

 

 Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambahkan 

ilmu pengetahuan terkhusunya mengenai adab pendidik dan peserta 

didik menurut Imam An-Nawawi dalam Kitab At-Tibiyan Fi Adabi 

Hamaltil Qur‟an. 

2. Praktis  

 Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

informasi dan juga bekal untuk memperbaiki adab pendidik dan 

peserta didik al-Qur‟an dan sebagai acuan dalam penelitian 

berikutnya. 

 

H. Penelitian Relevan 

  Adapun  penelitian relevan yang dimana penelitiannya 

memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah: 

1. Rahendra Maya, Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn 

jama‟ah Al-Syafi‟i, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al 

Hidayah Bogor, 2017. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang 

karakter (adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn Jama‟ah Al-Syafi‟i 

dalam kitabnya, tadzkirah al-Sami‟ wa al-Mutakallim fi Adab al-

„Alim wa al-Muta‟allim. Adab guru dan murid menurut perspektif 

ibn jama‟ah al-syafi‟i dalam karya populer yang menjadi 

masterpiece dan magnum opus pemikirannya memiliki banyak 

dimensi dan varian adab yang baik. Adab guru memiliki 38 adab 

utama yang esensial, dengan rincian 12 adab guru terhadap diri 

sendiri, 12 adab guru terhadap pelajaran, dan 14 adab guru 

terhadap murid secara general dan didalam ruang kelas secara 

spesifik atau saat pembelajaran di halaqah. Sedangkan adab murid 

terdapat 36 adab utama yang juga sangat urgent, meliputi 10 adab 

murid terhadap diri sendiri secara personal, 13 adab murid 

terhadap guru, dan 13 adab murid dalam proses pembelajaran dan 

terhadap sesama murid lainnya.
6
 Adapun kesamaan dan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu untuk 

kesamaannya penelitian ini sama-sama membahas tentang adab 

                                                           
6 Rahendra Maya, Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn jama‟ah 

Al-Syafi‟i, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor,  Jurnal Edukasi 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 06 No. 12., (2017). 
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guru dan murid namun perbedaannya terletak pada perspektif 

tokoh yang dikajinya.  

2. Ali Noer, Syahraini Tambak, Azin Sarumpaet, Konsep Adab 

Peserta Didik dalam Pembelajaran menurut Az-Zarnuji dan 

Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia, 

Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru, 2017. Dalam karya 

ilmiah ini membahas tentang adab dan implikasinya terhadap 

pendidikan karakter, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa adab 

belajar menurut Az-Zarnuji merupakan kumpulan sikap dan 

perilaku yang harus dijalani oleh para pelajar dalam menjalani 

proses pembelajaran. Akhlak belajar atau etika yang harus 

dimiliki oleh para pelajar islam adalah: Pertama, niat saat belajar, 

Kedua,  memilih guru, Ketiga, menghormati guru, Keempat, 

keseriusan, ketekunan dan cita-cita luhur, Kelima, metode belaja, 

Keenam tawakal, dan ketujuh wara.  

 Implikasi pendidikan karakter terhadap adab peserta didik 

dalam belajar dalam konsep Az-Zarnuji maka yang tumbuh dari 

niat adalah karakter religius, dari memilih ilmu, guu dan teman 

terwujudlah dalam dirinya karakter jujur, bersahabat/komunikatif, 

cinta damai, serta peduli sosial, dari adab menghormati ilmu dan 

ahli ilmu maka tumbuhlah karakter tanggung jawab dan 

demokratis, dari adab tekun dan serius dalam pembelajaran maka 

akan tumbuh dalam dirinya karakter tanggung jawab dan kerja 

keras, dari metode ini akan tumbuh karakter menghargai prestasi, 

gemar membaca dan kerja keras, dari sifat tawakal maka secara 

tidak langsung akan tumbuhlah karakter religius, dan jujur, dari 

sifat wara‟ ini akan memunculkan yang namanya karakter religius, 

cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, jujur, tanggung 

jawab dan bersahabat.
7
 Adapun kesamaan dan perbedaan yang 

terdapat pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu, untuk 

kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang 

adab seorang guru dan murid dan perbedaan dalam penelitian ini 

yaitu pada tokoh ilmuannya yang dikaji dan implikasinya.  

                                                           
7 Ali Noer, Syahraini Tambak, Azin Sarumpaet, Konsep Adab Peserta Didik 

dalam Pembelajaran menurut Az-Zarnuji dan Implikasinya terhadap Pendidikan 

Karakter di Indonesia, Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru, Jurnal Al-Hikmah 

Vol. 14, No. 2, (2017)  
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3. Toha Machsun, Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan, 

Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, 2016. Dalam 

karya ilmiah ini membahas tentang Pendidikan Adab, Kunci 

Sukses Pendidikan. Nilai adab dalam pendidikan merupakan salah 

satu syarat penting bagi para penuntut ilmu dan kepada siapa ilmu 

diberikan. Penerapan adab dalam konsep pendidikan islam sangat 

urgen karena aspek-aspek ilmu dan proses pencapaiannya 

dilakukan dengan pendekatan tawhidy dan objek-objeknya 

diteropong dengan pandangan hidup islami (worldview islam). 

Pendekatan tawhidy adalah pendekata yang tidak dikotomis dalam 

melihat realitas.  

 Bila adab dijadikan bagian yang terintegrasi dalam 

pendidikan, maka peserta didik tidak hanya cerdas pikirannya dan 

terampil tetapi paham untu ilmu yang dimiliki itu digunakan 

dengan baik. Selama ini model pendidikan yang menitikberatkan 

pada pelatihan cenderung menghasilkan individu pragmatis, yang 

aktifitasnya tidak mencerminkan pandangan hidup islam. Ia hanya 

belajar untuk tujuan kepuasan materi. Padahal pendidikan adalah 

proses panjang yang titik kulminasinya adalah kebahagian akhirat. 

Untuk mencapai hal tersebut perlu penerapan konsep ta‟dib dalam 

pendidikan.
8
 Adapun kesamaan dan perbedaan pada penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu kesamaannya pada penelitian ini 

sama-sama membahas tentang adab di dunia pendidikan dan 

untuk perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu ini 

membahas tentang pendidikan adab dan kunci sukses pendidikan.  

4. Ismail, Abdullah Hamid, Adab Pembelajaran Al-Qur‟an Studi 

Kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020. Dalam karya ilmiah 

ini membahas tentang Adab Pembelajaran Al-Qur‟an Studi Kitab 

At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an, adab-adab membaca Al-

Qur‟an dalam kitab At-Tibiyan fi Adabi Hamalatil Qur‟an karya 

Imam An-Nawawi meliputi: ikhlas, membersihkan mulut, dalam 

kondisi suci, bertayamum jika tidak mendapat air, tempat yang 

bersih, menghadap kiblat, memulai qiroah dengan taawudz, 

                                                           
8 Toha Machsun, Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan, Sekolah Tinggi 

Agama Islam YPBWI Surabaya,  El-Banat Vol. 6, No. 2, (2016).  
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membiasakan mengawali setiap surah dengan basmallah kecuali 

surah At-Taubah, mentadaburi ayat, mengulang-ulang ayat 

tertentu untuk direnungi, membaca dengan tartil, memohon 

karunia Allah saat membaca ayat rahmat, menghormati Al-

Qur‟an, tidak boleh membaca Al-Qur‟an dengan bahasa selain 

bahasa arab, boleh membaca Al-Qur‟an dengan qiraah sab‟ah, 

membaca Al-Qur‟an sesuai dengan urutan mushaf, membaca Al-

Qur‟an dengan melihat mushaf, tidak mengeraskan suara ketika 

membaca Al-Qur‟an, dan dianjurkan membaguskan suara ketika 

qiraah.
9
 Adapun kesamaan dan perbedaan pada penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu kesamaannya sama-sama 

membahas tentang adab dan sama-sama mengkaji kitab hasil 

karya tokoh yang sama, namun perbedaannya yaitu dalam 

penelitian terdahulu membahas adab saat pembelajaran Al-

Qur‟an.  

5. Wandi Budiman, Endin Mujahidin, Muhammad Emnis Anwar, 

Adab Peserta Didik menurut Imam An-Nawawi dalam Kitab At-

Tibiyan Fi Adabi Hamalatil qur‟an. Dalam karya ilmiah ini 

membahas tentang Adab Peserta Didik meurut Imam An-Nawawi 

dalam Kitab At-Tibiyan fi Adabi Hamalatil Qur‟an. Peerta didik 

menurut pandangan Imam An-Nawawi adalah seseorang yang 

sedang menempuh suatu proses pendidikan yang harus 

memperhatikan seluruh aspek kegiatan yang dilakukannya ketika 

dalam proses belajar, terutama memperhatikan dan menerapkan 

adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Imam 

An-Nawawi menyampaikan 17 point adab atau syarat-syarat dan 

kewajiban bagi seorang peserta didik yang sedang menempuh 

proses pendidikan. Ketujuh belas adab peserta didik diatas secara 

ekspilisit ditunjukkan untuk para penghafal qur‟an namun secara 

implisit dapat di aplikasikan untuk pelajar atau peserta didik 

secara umum. Jika disederhanakan ketujuh belas adab peserta 

didik menurut Imam An-Nawawi tersebut mencangkup terhadap 

adab ketaatan kepada Allah SWT, adab terhadap diri sendiri, adab 

                                                           
9 Ismail, Abdullah Hamid, Adab Pembelajaran Al-Qur‟an Studi Kitab At-

Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 

Surabaya, Ar-Risalah Vol. XVIII, No. 2, (2020). 
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terhadap guru/ustadz yang telah mengajar dan membimbing, adab 

terhadap sesama, dan adab dalam proses belajar mengajar.
10

 

Adapun kesamaan dan perbedan yang terdapat pada penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang 

adab peserta didik dan mengkaji kitab hasil karya tokoh yang 

sama dan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu ini hanya 

membahas tentang adab peserta didik saja.  

 

I. Metode Penelitian   

 Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari 

kebenaran dalam suatu penelitian. Sebagaimana dalam bukunya 

Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah 

untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga 

pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, 

dan mengatisipasi masalah dalam bidang pendidikan
11

 

 Setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai dengan 

objek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk 

bertindak dalam mengerjakan penelitian, 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk kedalam 

kategori penelitian kepustakann (Library Research), juga bisa 

disebut dengan istilah studi pustaka yaitu serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan pustaka, 

membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.  

2. Sumber data 

 Sumber data yang dijadikan bahasn-bahan dalam 

kajian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-

bahan kepustakann yang dikategorikan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber utama. Data primer dalam penelitian yang penulis 

                                                           
10 Wandi Budiman, Endin Mujahidin, Muhammad Emnis Anwar, Adab 

Peserta Didik menurut Imam An-Nawawi dalam Kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil 

Qur‟an, UNIDA, Jurnal Ta‟dibiVol. 4 No. 1, ( 2017). 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Al-fabeta,2013), hlm. 

6. 
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lakukan ini adalah kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil 

Qur‟an karya Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. 

Bab yang terkait dengan adab pendidik dan peserta didik 

dalam kitab At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an karya 

Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi terdapat di bab 

IV.  

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak 

langsung dari sumbernya atau objek kajian. Sumber data 

sekunder adalah buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya 

yang mempunyai pembahasan yang erat hubungannya 

dengan sumber primer. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku-buku atau karya ilmiah lain 

yang isinya dapat melengkapi data penelitian yang penulis 

teliti.  

3. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul pada penelitian selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis isi (content anaylisis), 

yaitu teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat 

kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pada suatu buku. 

 

J. Sistematika Penulisan  

 Skripsi yang penulis susun terdiri dari tiga bagian besar yang 

merupakan pokok dari bab-bab pada setiap bab terdiri dari sub-sub 

bab, tiga bagian besar tersebut diantaranya: 

1. Bagiawan awal  

 Bagian awal skripsi terdiri dari: Sampul, Halaman 

Sampul, Halaman Abstrak, Halaman Pernyataan Orisinilitas, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, Motto, 

Persembahan, Riwayat Hidup, Kata Pengantar, Daftar Isi, 

Daftar Lampiran. 

2. Bagian Subtansi (Inti)  

 Bagian subtansi (inti) skripsi disesuaikan dengan jenis 

penelitian yang digunakan. 
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  BAB I Pendahuluan 

  Bagian pendahuluan terdiri dari: Penegasan Judul, Latar 

Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus penelitian, 

Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan. 

  BAB II Landasan Teori 

  Dalam bab ini membahas mengenai adab yang 

didalamnya mencangkup: Pengertian adab, macam-

macam adab, dan didalam ini juga membahas tentang 

pendidik yang didalamnya mencangkup: pengertian 

pendidik, tugas dan tanggung jawab pendidik, syarat-

syarat dan sifat pendidik, etika pendidik, dan sub bab 

ketga adalah membahas tentang  peserta didik yang 

didalamnya meliputi: pengertian peserta didik, dimensi-

dimensi peserta didik yang perlu dikembangkan, 

kebutuhan peserta didik dan etika peserta didik 

  BAB III Biografi Imam An-Nawawi 

  Dalam bab ini akan dibahas tentang biografi Imam An-

Nawawi yang dimana didalamnya mencangkup tentang: 

Nama, Panggilan, Gelat, Kelahiran, dan sifat-sifatnya, 

Perkembangan Hidup dan Upayanya dalam Mencari 

Ilmu, Zuhud, Wara‟i, dan Ibadahnya, Guru dan Murid-

muridnya, Hasil Karya Imam An-Nawawi, dan wafatnya 

Imam An-Nawawi. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN Adab Pendidik dan Peserta 

didik Menurut Imam An-Nawawi (Analisis Terjemahan 

Kitab At-Tibyan Fi adabi Hamalatil Qur‟an) 

  Dalam bab ini akan membahas dan menganalisis 

bagaimana adab pendidik qur‟an dan peserta didik 

qur‟an dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur‟an 

menurut Imam Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi 

dalam salah satu kitab hasil karyanya yaitu kitab At-

Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an. 
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  BAB V Penutup 

  Dalam bab penutup ini membahas mengenai simpulan 

dan rekomendasi yang dimana isinya berupa saran-

saran dan juga kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

  Bagian akhir dari skripsi memuat: Daftar Rujukan dan 

lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Adab 

a. Pengertian Adab 

 Menurut al-Attas, secara etimologi (bahasa); adab berasal dari 

bahasa Arab yaitu addaba-yu‟addibu-ta‟dib yang telah 

diterjemahkan oleh al-Attas sebagai „mendidik‟ atau 

„pendidikan‟.
12

 Dalam kamus Al-Munjid dan Al Kautsar, adab 

dikaitkan dengan akhlak yang memilki arti budi pekerti, perangai, 

tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.
13

 

Sedangkan, dalam bahasa Yunani adab disamakan dengan kata 

ethicos atau ethos, yang artinya kebiasaan, perasaan batin, 

kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethicos kemudian 

berubah menjadi etika.
14

 Menurut al-Attas, akar kata adab tersebut 

berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah saw yang secara jelas 

mengunakan istilah adab untuk menerangkan tentang didikan 

Allah SWT yang merupakan sebaik-baik didikan yang telah 

diterima oleh Rasulullah saw. Hadis tersebut adalah: “Addabani 

Rabbi pa Ahsana Ta‟dibi” : Aku telah dididik oleh Tuhanku maka 

pendidikanku itu adalah yang terbaik.  

 Adapun secara istilah (terminology), al-Attas mendefinisi 

adab sebagai suatu: Pengenalan dan pengakuan yang secara 

berangsur-angsur ditanam kedalam manusia tentang tempat-tempat 

yang tepat dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan 

sedemikian rupa, sehingga hal ini membimbing kearah pengenalan 

dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud 

dan keperiadaan.
15

 

                                                           
12 Al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 

60.  
13 Husin Al-Habsyi, Kamus Al-Kautsar, (Surabaya: Assegaff, 1990), hlm. 87.  
14 Sabilun A. Nasir, Tinjauan Akhlak, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), hlm. 14.  
15 Al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 

6.  
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Bila dibandingkan dengan pandangan para sarjana dan 

cendikiawan muslim. Seperti:  

1) Al-Jurjani, mendefinisikan adab adalah proses memperoleh 

ilmu pengetahuan (ma‟rifah) yang dipelajari untuk mencegah 

pelajar dari bentuk kesalahan.
16

 

2) Ibrahim Anis mengatakan adab ialah ilmu yang objeknya 

membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia.  

  3) Ahmad Amin mengatakan bahwa adab ialah kebiasaan baik 

dan buruk. 

4) Soegarda Poerbakawatja mengatakan adab ialah budi pekerti, 

watak, kesusilaan, yaitu kelakukan baik yang merupakan akibat 

dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap 

sesama manusia.
17

 

  5) Hamzah Ya‟qub mengemukakan pengertian adab sebagai 

berikut:  

 a) Adab ialah ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan 

manusia lahir dan batin.  

 b) Adab ialah 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.  

 6) Ibn Miskawaih (w.1030 M) mendefinisikan adab sebagai 

suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang berbuat 

dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan 

(kebiasaan sehari-hari). 

                                                           
16 Wan Wan Mohd Nor Wan, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas, (Bandung: Mizan, 2003), HLM. 60.  
17 Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta: Gunung 

Agung, 1976), hlm. 9.  
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  Secara etimologis, adab adalah istilah bahasa arab 

yang artinya adat istiadat; ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, 

pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai 

model. Secara terminologi adab adalah kebiasaan dan aturan 

tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yg 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
18

 

  Adab ( اداة) dalam Kamus Kontemporer Arab 

Indonesia memiliki arti moral, etika dan adab. Adab juga memiliki 

arti etika dan moral. Menrut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang 

menjelaskan baik dan buruk dan menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang 

harus ditempuh oleh manusia didalam perbuatan mereka dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia itu sendiri.  

  Adab, etika dan moral sama-sama mengacu pada ajaran 

tentang perbuatan, tingkah laku, dan merupakan prinsip atau 

aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat 

kemanusiaannya serta merupakan potensi positif yang dimiliki 

setiap orang dengan membutuhkan pengembangan berupa 

pendidikan, pembiasaan dan juga keteladanan secata terus-

menerus. Sedangkan yang menetukan perbuatan baik dan buruk 

dalam moral dan etika adalah adat istiadat dan pikiran manusia 

dalam masyarakat. Sedangkan Adab berhubungan dengan 

kesopanan, ketulusan dan kebaikan budi pekerti dan sopan santun 

sesuai dengan norma-norma tata susila.  

  Dengan demikian adab merupakan pedoman untuk 

membimbing manusia agar berjalan dengan baik juga berdasarkan 

pada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat dan 

mengacu kepada sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat.  

                                                           
18 Ali Noer, Syahraini Tambak, Azin Sarumpet, “Konsep Adab Peserta Didik 

dalam Pembelajaran Menurut Az-Zarnuji dan Implikasinya terhadap Pendidikan 

Karakter di Indonesia, Jurnal Al-Hikmah Vol. 14, No. 2, (2017): 184. 
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  Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa adab adalah suatu pola tingkah laku, aturan 

kebiasaan yang seharusnya dilakukan manusia yang memiliki nilai 

baik yang dimana pola tingkah laku tersebut terbentuk dari sebuah 

pembiasaan ataupun meniru orang-orang yang dianggapnya 

sebagai model. 

b. Macam-Macam Adab 

 Dalam kitab Adab Al-Mufrad terdapat banyak adab yang 

sudah hilang dari diri manusia, padahal sangat penting untuk 

dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi seorang 

yang beradab. Dalam muqaddimah muhaqqiq Adab Al-Mufrad 

bahwa didalam kitab ini terkumpul adab-adab islami yang harus 

dimiliki setiap pribadi muslim. Seperti berbuat baik kepada kedua 

orangtua, menyambung tali silaturahim, memberikan hak-hak 

tetangga, memilihara anak yatim, saling memaafkan dan 

berlapang dada, berakhlak baik, saling berkunjung, menjenguk 

orang sakit, sifat malu, adab berdoa, memuliakan tamu, adab 

meminta izin, amanah, dan adab-adab lainnya yang harus 

diperhatikan (Husain bin Audah, 2003,6).
19

 

1. Adab kepada orang tua  

 Imam Bukhari memulai pembahasan dalam kitab Adab Al-

Mufrad dengan surat Al-Ankabut ayat 8 tentang perintah Allah 

SWT untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. 

 

ْوَسبَن بَِىالَِدْيِه ُحْسىًب    ْيىَب اْْلِ  َوَوصَّ
 

“Dan kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada 

kedua orang tuanya.” (QS. Al-Ankabut:8)
20

 

                                                           
19 Nurhadi, Alfen Khairi, “Analisis Kitab Adab Al-Mufrad Karya Imam 

Bukhari tentang Pendidikan Adab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter di 

Indonesia, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol. 8, No. 1, (2020): 137. 
20 Departemen Agama RI, 2013, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

Bandung: Cordoba, hlm. 397. 
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 Ayat ini turun pada permasalahan Sa‟ad bin Abi Waqqash ra, yang 

terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Ketika dia masuk Islam maka 

ibunya berkata: “Wahai Sa‟ad, apa yang telah kamu lakukan? Kamu 

harus meninggalkan agama barumu itu, atau saya tidak akan makan 

dan minum, dan saya tidak akan berteduh dari terik matahari sampai 

saya mati.” Kemudian ibu Sa‟ad bertahan dengan keadaannya itu 

selama beberapa hari sampai orang-orang pada waktu itu memanggil 

Sa‟ad si pembunuh ibunya. Sa‟ad berkata: “Demi Allah, Wahai ibuku 

seandainya ibu memiliki seratus nyawa dan keluar satu persatu saya 

tidak akan meninggalkan agama saya ini.” Maka turunlah ayat ini, 

dan surat Luqman ayat 14, dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini telah 

memutuskan untuk mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua 

dan untuk taat kepada keduanya walaupun keduanya orang kafir, 

kecuali apabila keduanya memerintahkan kepadanya kesyirikan maka 

wajib untuk tidak menaati keduanya (Badru Ad Din, 2001, 127).  

 Allah SWT sangat menegaskan untuk berbakti kepada kedua orang 

tua. Maka seorang anak harus berhati-hati ketika berinteraksi dengan 

orang tua, penuh hormat dan ta‟zhim, serta selalu merendahkan diri 

dan melembutkan pembicaraan dengan mereka. Di dalam Al-Qur‟an 

Allah SWT dengan jelas melarang untuk berkata “ah” kepada orang 

tua, apalagi sampai mencaci orang tua. Durhaka kepada orang tua 

merupakan dosa besar sebagaimana yang telah nabi jelaskan dalam 

hadis-hadisnya.  

 Berbakti kepada kedua orang tua bisa menambah panjang umur, 

sebagaimana sabda Nabi, “Siapa yang berbakti kepada kedua orang 

tuanya, maka beruntunglah dia dan Allah tambahkan umurnya.” 

Berbakti kepada orangtua merupakan salah satu kunci untuk masuk 

surga. Orang yang bertemu kedu orang tuanya dan tidak masuk surga 

karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya adalah orang yang 

sangat merugi di dunia dan akhirat. Orang tua yang musyrik tetap 

berhak mendapatkan bakti dari anaknya yang muslim, dan mendapat 

pelayanan yang baik dari anaknya. Akan tetapi orang tua yang 

musyrik tidak bisa di minta ampunkan atas dosa-dosa kesyirikannya 

oleh anaknya yang muslim, berdasarkan firman Allah SWT “ Tidak 

pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohon ampun (kepada 

Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum 
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kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu 

penghuni neraka jahanam.” Seorang anak yang muslim wajib 

mendoakan orang tuanya yang musyrik supaya mendapat hidayah 

untuk memeluk islam. Abu Hurairah ra mempunyai seorang ibu yang 

beragama Nasrani dan beliau ingin ibunya untuk masuk islam. Beliau 

datang kepada Nabi SAW dan minta ibunya di doakan supaya 

mendapat hidayah dan masuk islam, kemudian nabi mendoakan 

ibunya. Kemudian Abu Hurairah pulang dan mendapatkan ibunya 

telah masuk islam. (Yusuf Khatir AsSuri, 2004, 16).  

 Berbakti kepada kedua orang tua juga bisa dilakukan setelah 

mereka meninggal dunia. Ada enam cara berbakti kepada kedua orang 

tua setelah mereka meninggal dunia. Pertama, mendoakan keduanya. 

Kedua, banyak meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang 

tua. Ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. 

Keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat 

kedua orang tua yang tidak pernah terjalin sebelumnya. Kelima, 

memuliakan teman dekatnya dengan menjaga silaturahim dengan 

teman-teman ayah dan ibu. Keenam, bersedekah atas nama orang tua 

yang telah tiada.  

 

2. Adab Kepada Anak  

 Imam Bukhari menyusun hadits-hadits adab kepada anak dengan 

memulai dari kewajiban orang tua dalam memenuhi segala kebutuhan 

anak. Kebutuhan akan tempat berlindung, kebutuhan akan 

pengetahuan tentang agama, kebutuhan akan kasih sayang. Kasih 

sayang terhadap anak bisa diungkapkan dengan cara menggendong 

anak di atas pundak, mencium anak, merangkul anak, memberi nama 

anak, mengusap kepala anak, dan memanggil anak dengan panggilan 

“Wahai Anakku”. Ketika orang tua telah mencukupi semua kebutuhan 

anak tersebut maka orang tua berhak untuk mendapatkan surga sesuai 

dengan hadis diatas. (Muhammad Ibn Ibrahim, 2002, 51). Berikut 

adalah hadits-hadits yang dikumpulkan Imam Nukhari tentang hak-

hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua dalam bentuk 

adab orang tua kepada anak. 
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 Hadits No. 78 

 
 “Abu Nu‟man menceritakan kepada kami: Said bin Zaid 

menceritakan pada kami: Ali Bin Zaid mengabariku: Muhammad bin 

al-Munkadir menceritakan padaku: bahwa jabir Ibnu Abdullah 

menceritakan kepada mereka seraya berkata, “Rasuluulah 

Shalallahu‟alaihi wasallam bersabda, “Barang siapa memiliki tiga 

anak perempuan, memberikan tempat berlindung kepada mereka, 

mencukupi kebutuhan mereka, dan menyayangi mereka, maka wajib 

baginya surga.” Lalu seorang diantara sebagian kaum itu berkata, 

“Juga dua anak perempuan, wahai Rasulullah?” Rasulullah 

menjawab, “Juga dua anak perempuan” (Abu Abdillah al-Bukhari, 

2012, 30). Hasan, di dalam kitab At-Ta‟liqu Ar-Raghibu (3/85), Ash-

Shahihah (294, 2492).  

  Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tiga orang 

anak perempuan, kemudian dia melindungi, mencukupi kebutuhan, 

dan menyayangi anak-anaknya maka dia mendapatkan surga. Anak-

anak merupakan tanggung jawab orang tua dalam membesarkan, 

memberi makan, dan mendidiknya. Dalam hadits ini disebutkan anak 

perempuan, karena pada zaman jahiliyah ketika seorang ibu 

melahirkan anak perempuan dianggap sebagai beban dan sebagai aib 

keluarga. Keadaan ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur‟an “Dan 

apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak 

perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Dia 

menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya 

berita yang disampaikan padanya. Apakah dia akan memeliharanya 

dengan menanggung kehinaan atau menguburnya ke dalam tanah 

(hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruknya apa yang telah mereka 

tetapkan itu‟. 
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 Hadits No. 90 

 
 “ Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami: Sufyan 

menceritakan pada kami: Dari Hisyam: Dari Urwah: Dari Aisyah 

radiallahu‟anhu, dia berkata “Orang Arab Badui datang kepada Nabi 

shalallahu‟alaihi wasallam lalu bertanya:”Apakah kalian mencium 

anak-anak kalian? Kami tidak mencium mereka!” Lalu Nabi 

shalallahu‟alaihi wasallam bersabda: “Apakah aku kuasa menahan 

untukmu jika Allah mencabut kasih sayang dari hatimu?” (Abu 

Abdillah al-Bukhari, 2012, 33) Shahih (Bukhari, 78- Kitab Al-Adab, 

18-Bab Rahmatul Waladi Taqbiluhu wa Mu‟anaqatuhu, Muslim, 43-

Kitab Al-Fadha‟il hadits 64).  

 Hadits ini menerangkan tentang keutamaan mencium anak-anak, 

dan mengoreksi kesalahan sesuai tempat. Mencium anak-anak 

merupakan suatu bentuk kasih sayang dan kelembutan hati serta 

menjelaskan hubungan antara zhahir dan bathin seseorang (Abu 

Abdillah al-Bukhari, 2012, 119). Imam An-nawawi mengatakan 

bahwa mencium pipi anak kecil adalah wajib, begitu juga mencium 

tangannya, dan semisal atas bentuk kasih sayang dan kelembutan, dan 

mencitai keluarga terdekat adalah sunnah sama saja laki-laki atau 

perempuan. Adapun mencium dengan syahwat maka hukumnya 

haram menurut semua pendapat ulama, sama saja mencium anak kecil 

ataupun orang dewasa. Akan tetapi hukum-hukum syari‟at wajib, 

sunnah, semestinya harus ada dalilnya, sedangkan An-Nawawi tidak 

mendatangkan satupun dari dalil tersebut. 

3. Adab Kepada Sesama  

 Adab kepada sesama memiliki ruang lingkup yang sangat luas. 

Oleh karena itu sebagian besar hadits-hadits yang dikumpulkan oleh 

Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufrad berisi tentang adab 

kepada sesama. Berikut adalah bentuk adab kepada sesama yang 

ditekankan oleh Imam Bukhari, menjaga silaturahim dengan keluarga, 

kerabat, dan saudara-saudara, berbuat baik kepada tetangga dan 
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memberikan hal-hak tetangga, berbuat baik kepada budak, saling 

memaafkan, saling berbagi, dilarang saling menghina dan memuji 

karena kedua-duanya menyebabkan kehancuran pada orang yang 

dihina ataupun dipuji, memuliakan yang lebih tua dan menyayangi 

yang lebih muda. Termasuk juga adab kepada sesama makhluk adalah 

menyayangi binatang, menjenguk orang sakit, menghormati tamu dan 

memberikan hak-hak tamu, berbicara dengan kata-kata yang baik, 

optimis dalam kehidupan, mengucapkan salam, dan adab-adab lainnya 

yang perlu diperhatikan.  

 Hadits No. 52  

 
 Muhammad bin Ubaidillah menceritakan pada kami: Ibnu Abi 

Hazim menceritakan kepada kami: Dari Al-Ala Dari Bapaknya: Dari 

Abu Hurairah radhiallahu‟anhu, dia berkata, “Seseorang datang 

kepada Nabi Shalallahu‟alaihi wasallam lalu berkata, “Wahai 

Rasulullah!, sesungguhnya aku memiliki kerabat yang aku jalin terus 

hubunganku dengan mereka, tapi mereka memutuskan hubungannya 

denganku, aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat 

jahat kepadaku. Mereka menyakitiku, tapi aku membalasnya dengan 

lemah lembut. “Rasulullah menjawab, “Sekiranya seperti apa yang 

engkau katakan, maka engkau memberikan mereka bara api, 

sedangkan pertolongan Allah senantiasa menyertaimu atas mereka 

selama engkau berlaku seperti itu” 

 Hadits ini menjelaskan bagaimana seharusnya adab kita kepada 

kerabat yang memutuskan silaturahim dengan kita, dan berbuat jahat 

ketika kita berbuat baik kepada mereka. Diceritakan bahwa seorang 

sahabat mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang kerabatnya 

yang memutuskan silaturaim dengannya, dan membalaskan 

kebaikannya dengan kejahatan, kemudian Rasulullah bersabda jika 

benar seperti yang kamu katakan maka seolah-olah kamu memberi 

mereka bara api, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa 
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perumpamaan ini membuat kerabatnya merasakan kepedihan karena 

orang yang berbuat baik itu tidak akan merugi. Akan tetapi kerabat 

yang memutuskan silaturahimlah yang akan mendapatkan kerugian. 

Karena telah berbuat jahat dan memutuskan silaturaim dengannya 

(Imam An-Nawawi, 2010, 90). 

 Hadits No. 101  

 
 Ismail bin abu uwais menceritakan pada kami: Malik 

menceritakan padaku, dari Yahya bin Said: Abu Bakar bin 

Muhammad mengabarkan padaku, dari Amrah, Dari Aisyah 

radhiallauhu‟anha, dari Nabi shalallahu‟alaihi wasallam bersabda,” 

Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku agar (berbuat baik) 

kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwasannya dia akan 

mewarikan tetangga itu”
21

 (Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 35). 

Shahih, didalam kitab Al-Irwa (891). (Bukhari, 78, Kitab Al-Adab, 

28- Bab Al Wishatu Bil Jari, Muslim, 45- Kitab Al-Birru wash-shilatu 

wal Adab, hadits 140). 

 Ibnu Hajar Al-Asqalany menjelaskan tetangga adalah orang yang 

berdekatan rumahnya dengan kita yang menyebabkan dia seperti 

saudara, dan hampir mendapatkan hak atas harta kita, yang 

menyebabkan tetangga itu ada dua hal, al-mulashaqah (berdekatan 

rumah) dan al-mukhalatah (bercampur), seperti satu masjid, satu 

sekolah, satu pasar atau semisalnya. Tetangga mencakup muslim, 

kafir, orang rajin beribadah, orang fasik, orang jujur, musuh, orang 

asing, penduduk setempat, yang memberi manfaat, yang memberi 

mudharat, orang-orang yang dekat rumahnya ataupun jauh. Kemudian 

tanggungjawab untuk menyeru kepada Allah dan kesabaran akan 

berlipat ganda ketika tetangga kita adalah orang kafir atau fasik. Dan 

kisah Abdullah bin Umar yang menghadiahkan seekor kambing 

                                                           
21Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, Kitab Al-Irwa Bab Al Wishatu Bil Jari, 

Hadits Shahih. 
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kepada tetangganya yang beragama yahudi menguatkan pendapat ini 

(Husain bin Audah, 2003, 129). 

 Hadits No. 353  

 
 Ahmad bin Isa menceritakan pada kami: Abdullah bin Wahab 

menceritakan pada kami: dari Abu Shakhri, dari Ibnu Qusaith, dari 

Abu Hurairah, dari Nabi Shalallahu‟alaihi wasallam bersabda 

“Barang siapa tidak menyayangi anak kecil dan tidak mengetahui bak 

orang dewasa, maka dia bukan dari golongan kami” (Abu Abdillah 

al-Bukhari, 2012, 92). Shahih, di dalam kitab Shahihut-Targhib 

(1/117/97). 

 Ada dua hal yang sangat diperhatikan dalam islam. Pertama, 

mengasihi dan enyayangi anak karena mereka masih lemah, dan 

belum melakukan perbuatan-perbuatan jelek, dan karena umurnya 

masih muda sehingga mereka bodoh, atau lalai maka disayangi 

dengan mengajarkan ilmu. Kedua, menghormati yang lebih tua. Al-

Hakim menjelaskan bahwa memuliakan yang lebih tua karena hak 

dari umurnya yang telah beribadah kepada Allah dalam masa yang 

lama, dan menyayangi yang kecil karena dia tidak dibebani kewajiban 

beribadah (Al-Hakim, 1397, 41). Maka kedua-dua hal ini sangat 

penting. Ketika yang kecil diberikan haknya berupa kasih sayang dan 

kelembutan, maka yang tua juga diberikan berupa kemuliaan dan 

keseganan.  

 Hadits No. 521 

 
 Musa bin Ismail menceritakan pada kami: Abdul Wahid 

menceritakan pada kami: Ashim menceritakan pada kami: dari Abu 

Qilabah, dari Abul Asy‟ats Ash-Shan‟ani, dari AbuAsma‟ berkata, 



29 
 

 

“Barang siapa membesuk saudaranya, maka dia berada pada 

khurafah surga.” Saya berkata kepada Abu Qilabah, “ Apa 

Khurfatul-Jannah itu?” Abu Qilabah menjawab “Dari siapa Abu 

Asma meriwayatkan haditsnya?” Abu Qilabah menjawab “Dari 

Tsaubsn, dari Rasulullah shalallahi‟alaihi wasallam” (Abu Abdillah 

al-Bukhari, 2012, 130).  

 Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang sakit. 

Mengunjungi dan menjenguk orang sakit merupakan kewajiban setiap 

muslim, terutama yang memiliki hubungN dengan dirinya, seperti 

kerabat dekat, tetangga. Saudara yang senasab, sahabat dan lain 

sebagainya. Menjenguk orang sakit merupakan perbuatan mulia, dan 

terdapat keutamaan yang agung, serta pahala yang besar, dan 

merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. 

Ketika menjenguk saudara kita yang sakit, ada beberapa adab yang 

diajarkan Rasulullah SAW seperti mendoakannya dengan doa yang 

telah diajarkan oleh beliau, bershalawat, dan adab-adab lainnnya.   

 Hadits No. 741 

 
 Abdullah bin Yusuf menceritakan pada kami: Laits menceritakan 

pada kami: Said Al-Maqburi menceritakan padaku: Abu Syuraih Al-

Adawi berkata, “Aku mendengar dengan kedua telingaku, dan melihat 

dengan kedua mataku, Nabi Shalallahu‟alaihi wasallam bersabda: 

“Barang siapa beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir, maka 

hendaklah ia menghormati tamunya dengan memberikan hadiah.” 

Rasulullah ditanya, Apakah hadiah tersebut? Beliau menjawab, 

“Menjamunya sehari semalam dan memberikan hak tamu selama 3 

hari, selebihnya adalah shadaqah, dan barang siapa beriman kepada 

Allah dan Hari Akhir hendaklah berkata dengan baik atau diam.”
22

 

(Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 182). Shahih, didalam kitab Al Irwa 

                                                           
22 Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, Kitab Al-Irwa: 8/162/2523, Hadist Shahih. 
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(8/162/2523). (Bukhari, 78- Kitab Adab, 31- Bab Man Kaana yu‟minu 

billah. Muslim, 1- Kitab Iman, Hadits 77).  

 Hadits ini menerangkan adab dalam memuliakan tamu. Tamu 

dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Umat Islam 

diperintahkan untuk memuliakan tamu sehingga menjadi tuntunan dan 

akhlak mulia. Imam Al-Qadhi Iyadh dalam memaknai hadits tersebut 

menerangkan ketika umat berupaya menjalankan syari‟at Islam, maka 

wajib baginya untuk memuliakan tetangga dan tamunya, serta berbuat 

baik kepada keduanya. Dalam hadits ini juga dikaitkan perihal 

memuliakan tamu dengan kesempurnaan keimanan kepada Allah dan 

Hari Akhir. Ini adalah upaya menuju keimanan yang paripurna, 

mengingat beriman kepada Allah dan Hari Akhir merupakan bagian 

dari enam rukun iman yang wajib diyakini oleh segenap umat. 

4. Adab Kepada Allah 

 Adab kepada Allah merupakan tujuan yang tertinggi dalam 

pendidikan adab. Ketika seseorang sangat memperhatikan adabnya 

kepada Sang Khaliq, maka orang itu pasti sangat beradab kepada 

makhluk-Nya. Sebaliknya, ketika seseorang tidak memperhatikan 

adabnya kepada Allah, maka sudah pasti adabnya dalam kehidupan 

sehari-hari sangat kurang dan hampir dipastikan tidak ada karena adab 

yang utama tidak ia perhatikan. Imam Bukhari menjelaskan tentang 

adab-adab berdoa kepada Allah SWT, diantaranya berdoa dengan hati 

yang khusyu‟, memulai doa dengan memuji Allah SWT dan 

bershalawat kepada Nabi, berdoa dengan penuh keyakinan bahwa 

Allah SWT pasti akan mengabulkan setiap doa hambanya, 

mengangkat tangan ketika berdoa, tidak berdoa dengan 

mengaitkannya dengan iradat Allah seperti mengatakan “Jika kamu 

ingin”, dan berdoa pada waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab 

(Husain bin Audah, 2002, 253). Berikut ini adalah hadits-hadits yang 

dikumpulkan Imam Bukhari tentang adab berdoa kepada Allah SWT: 
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 Hadits No. 606 

 
 Umar bin Hafs menceritakan pada kami: Bapakku menceritakan 

padaku: Al-Amasy menceritakan padaku: Malik bin Harits 

menceritakan padaku: dari Abdur Rahman Ibnu Yazid berkata, “Ar-

Rabi‟ mendatangi Al-qamah pada hari jum‟at. Apabila saya tidak 

ada, mereka mengirim (utusan) kepada saya. Suatu kali utusan itu 

datang sedangkan saya tidak ada. Kemudian Alqamah menemui saya 

dan berkata, “Apakah engkau tidak melihat apa yang telah dibawa 

Ar-Rabi‟?” Alqamah berkata “Apakah engkau tidak melihat 

sebanyak-banyak hal yang (diharapkan) manusia dalam berdoa, dan 

amat sedikit dari mereka dikabulkan (doanya)? Hal itu karena Allah 

SWT tidak akan menerima doa kecuali doa yang ikhlas. "Say“ 

berkata, “Bukankah Abdullah telah mengucapkan hal itu?” Alqamah 

berkata, “Apa yang diucapkan Abdullah?”Abdur rahman ibnu Yazid 

berkata, “ Abdullah berkata, :Allah tidak akan mendengar (doa) dari 

orang yang ingin dipuji orang lain, tidak pula dari orang yang riya”, 

tidak pula dari orang yang bermain-main, akan tetapi (hanya 

menerima doa) dari orang yang berdoa dengan keteguhan 

hatinya.”Abdur rahman ibnu Yazid berkata, “ Lalu Alqamah ingat 

dan berkata, Ya”(Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 151). Shahih, 

sanadnya.  

 Dalam hadits ini dijelaskan tentang adab berdoa kepada Allah. 

Disini disebutkan bahwa Allah tidak mendengarkan doa orang yang 

sum‟ah yaitu orang yang melakukan sebuah ibadah supaya didengar 

oleh manusia dan kemudian dia terkenal dengan ibadah tersebut. Allah 

juga tidak menerima doa orang-orang yang riya‟ yaitu orang yang 

menampakkan amal shalihnya kepada manusia agar terlihat agung di 

mata manusia. Allah hanya menerima doa dari orang-orang yang 
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berdoa dengan keteguhan hati, sebagaimana sabda Nabi “Berdoalah 

kepada Allah dengan penuh keyakinanbahwa Allah akan 

mengabulkan doamu, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan 

mengabulkan doa dari orang yang berhati lalai dan lengah” (Badru 

Ad Din, 2011, 120).  

 Imam Bukhari dalam Adab Al-Mufrad meriwayatkan sebuah hadits 

yang mewajibkan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Rasulullah 

SAW bersabda “Apabila salah satu diantara kalian berdoa, maka 

hendaklah ia bersugguh-sungguh dalam permohonannya kepada 

Allah dan janganlah ia berkata “Ya Allah, apabila engkau sudi maka 

kabulkanlah doa aku ini karena sesungguhnya tidak ada yang 

memaksa Allah” (Abu Abdillah al-Bukhari, 2012, 451). Maksud 

bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah terus menerus dalam 

meminta dan memohon kepada Allah pasti mengabulkan doanya dan 

tidak mengaitkannya dengan kehendak Allah. Ibnu Hajar 

mengomentari bahwa yang dimaksud dengan mengaitkan doa dengan 

kehendak Allah supaya tidak terlihat memaksa Allah untuk 

mengabulkan doanya. Dan orang yang berdoa itu bermaksud bahwa 

dia tidak meminta sesuatu kecuali mengharap ridho Allah, sedangkan 

Allah sangat mengetahui isi hatinya, maka tidak ada faedah untuk 

mengaitkannya (Ibnu Hajar al Atsqalani, 2003, 291).   

 Mengangkat tangan ketika sedang berdoa juga termasuk adab 

berdoa kepada Allah SWT dan merupakan hal yang disyari‟atkan 

dalam Islam. Perbuatan merupakan adab dalam berdoa dan juga nilai 

tambah yag mendukung terkabulnya doa. Imam Bukhari dalam kitab 

Adab Al-Mufrad meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah ra yang 

melihat  Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa 

“Sesungguhnya saya tidak lain adalah manusia, maka janganlah 

Engkau siksa saya, dan siapun dari orang mukmin yang Saya sakiti 

atau aku caci maki, maka janganlah Engkau menyiksa Saya 

karenanya.”.  

5. Adab Kepada Nabi Muhammad SAW 

 Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengajarkan adab 

kepada umat Islam dan orang pertama yang mempraktekan adab 

tersebut dalam kehidupannya sendiri. Sebagai seorang muslim yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tentu saja sangat 
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memperhatikan adab kepada orang yang telah mengajarkannya adab 

itu sendiri. Imam Bukhari memulai pembahasan tentang adab kepada 

Nabi Muhammad SAW dengan sebuah hadits yang menjelaskan 

tentang kewajiban bershalawat kepada Nabi ketika disebut namanya. 

Kewajiban untuk beradab kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan 

oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di dalam Al-qur‟an. 

Pertama, dalam surat Al-Hujurat ayat 1 Allah SWT telah mewajibkan 

atas setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk beradab kepada 

Nabi Muhammad SAW. Kedua, dalam surat Muhammad ayat 3 Allah 

SWT telah mewajibkan atas orang mukmin untuk mentaati dan 

mencintai Rasul-Nya. Ketiga, dalam surat An-Nisa‟ ayat 105 Allah 

telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam mengadili 

perkara yang terjadi antara manusia (Al-Qurthubi, 1964, 237). Dalam 

Adab Al-Mufrad  Imam Bukhari hanya menjelaskan tentang kewajiban 

dan keutamaan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam dua 

bab yang terdiri dari sembilan hadits: 

Hadits No. 644 

 
Abdurrahman bin Syaibah menceritakan pada kami: Abdullah bin 

Nafi‟ Ash-Shaigh mengabarkan padaku: dari Isham bin Zaid, dari 

Muhammad bin al-Munkadir, Dari Jabir bin Abdullah, Sesungguhnya 

Nabi shalallahu‟alaihi wasallam pernah naik mimbar, maka tatkala 

menaiki tangga yang pertama beliau berkata “Aamiin”. Kemudian 

ketika menaiki tangga yang kedua beliau berkata, “Aamiin”, lalu 

ketika menaiki tangga yang ketiga beliau berkata, “Aamiin” tiga kali. 

Nabi bersabda, “Tatkala saya menaiki tangga yang pertama maka 

datanglah jibril „alaihiwasallam lalu berkata, “Celakalah seorang 

hamba yang mendapatkan bulan Ramadhan lalu dia 
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meninggalkannya sedangkan dia tidak memohon ampun” lalu saya 

berkata. “Aamiin” Kemudia (Jibril) berkata “Celakalah seorang 

hamba yang mendapati orang tua nya atau salah satunya (dalam 

keadaan tua), tapi tidak dapaat masuk kedalam surga (karena tidak 

berbakti).” Lalu Saya berkata “Aamiin”. “Kemudian dia (Jibril) 

berkata, “Celakalah seorang hamba yang namamu disebut di sisinya 

tapi dia tidak membacakan shalawat kepadamu.” Lalu Saya berkata 

“Aamiin” (Abu Abdillah al-Bukhari, 2012,159). Shahih Lighairihi 

didalam kitab At-Ta‟liq Ar Raghibu (2/283).  

 Hadits ini menjelaskan salah satu adab kepad Rasulullah SAW 

yaitu, bershalawat ketika kita mendengar nama beliau. Husain bin 

Audah menjelaskan bahwa hadits ini adalah salah satu dalil yang 

mewajibkan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita 

mendengar namanya. Dan bershalawat kepada Nabi bisa 

mendatangkan kebahagian karena orang yang bershalawat dalam 

mentauhidkan Allah SWT dan mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya 

(Husain bin Audah, 2003, 301). 

 Sesungguhnya bershalawat kepada Nabi telah diperintahkan oleh 

Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 56: 

 

َٰٓأَيُّهَب ٱلَِّذيَه َءاَمىُى۟ا َصلُّى۟ا َعلَْيِه َوَسلُِّمى۟ا  ئَِكتَهُۥ يَُصلُّىَن َعلَى ٱلىَّبِىِّ ۚ يَ 
َٰٓ َ َوَملَ  إِنَّ ٱَّللَّ

 تَْسلِيًمب

   “Wahai orang-orang beriman, bershalawatlah kamu untuk 

Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan 

kepadanya.”
23

 

   Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa Allah SWT dan 

malaikatnya juga bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain 

merupakan bentuk adab kepada Rasulullah ketika kita mendengar 

namanya, beshalawat kepada beliau juga memiliki banyak 

keutamaan, diantaranya adalah mendapatkan sepuluh pujian dari 

Allah SWT, ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mengucapkan 

                                                           
23 Departemen Agama RI, 2013, Mushaf Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 

Bandung: Cordoba, hlm. 426. 
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shalawat kepadaku satu kali, maka Allah SWT mengucapkan 

shalawat kepadanya sebanyak sepuluh kali”. Maksud dari Allah SWT 

bershalawat atas seorang hamba tersebut adalah Allah SWT akan 

memuji hamba itu di hadapan para malaikatnya sebanyak sepuluh kali 

pujian (Ibnu Katsir, 1419 H, 94).  

 

B. PENDIDIK 

a. Pengertian Pendidik 

 Komponen-komponen sistem pendidikan islam adalah tujuan, 

pendidik, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Sementara 

itu, pendidik yang profesional menjadi komponen yang paling 

urgen. Tugasnya merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, 

meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat.
24

 Pendidik 

merupakan komponen manusiawi yang memiliki peranan besar 

dalam membentuk sumber daya manusia, karena berperan 

sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing yang mengarahkan 

sekaligus menuntun siswa dalam belajar.
25

  

Secara leksikal, guru berarti orang yang pekerjaannya 

mengajar.
26

 Menurut ahli Bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T. 

Roorda, seperti yang dikutip oleh Hadi Supeno, menerangkan 

bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya berat, 

besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar.
27

 Sementara 

itu, dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berdekatan 

artinya dengan guru. Misalnya teacher yang berarti guru atau 

pengajar; educator yang berarti pendidik atau ahli mendidik; dan 

tutor yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar dirumah, atau 

guru yang memberi les (pelajaran). 

                                                           
24 M. Agus Muryanto, Mazhab Pendidikan Kritis, (Yogyakarta: Resist Boo, 

2008), hlm. 84. 
25 A. M. Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar, (Jakarta: 

Rajawali, 1996), hlm. 123. 
26 Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 330. 
27 Hadi Supeno, Potret Guru, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 26. 
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 Secara etimologis, istilah pendidik dalam konteks 

pendidikan Islam sering disebut dengan istilah murabbi, 

mu‟allim, atau muaddib.disamping istilah tersebut, pendidik juga 

sering diistilahkan dengan menyebutkan gelarnya, al-Ustadz, atau  

al-Syekh. Menurut para ahli bahasa, kata murabbi berasal ari kata 

rabba, yurabbi,  yang berarti yang berarti membimbing, 

mengurus, mengasuh, dan mendidik. Kata mu‟allim merupakan 

bentuk isim fa‟il dari „allama, yu‟allimu, yang biasa 

diterjemahkan “mengajar” atau “mengajarkan”. Hal ini 

sebagaimana ditemukan dalam firman Allah sebagai berikut: “ 

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, 

lalu berfirman: “ Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” (QS. Al-

Baqarah:31). 
28

 

Sementara istilah muaddib berasal dari akar kata addaba, 

yuaddibu, yang bisa diartikan “mendidik”. Hal ini sebagaimana 

yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW: “Addabani Rabbi fa 

Ahsana Ta‟adibi” [Allah telah mendidikku, maka ia memberikan 

kepadaku sebaik-baiknya pendidikan]. Menurut Muhaimin, ketiga 

term itu mempunyai makna yang berbeda. Hal ini tentu 

disesuaikan dengan konteks kalimat (al-syiaq al-kalam), 

walaupun pada situasi tertentu, ketiga term tersebut mempunyai 

kesamaan makna.  

Istilah murabbi, sering dijumpai dalam kalimat yang 

orientasinya lebih mengarah pada pemeliharaan, baik yang 

bersifat jasmani atau rohani. Pemiliharaan seperti ini terlihat 

dalam proses orang tua membesarkan anaknya. Mereka tentunya 

berusaha memberikan pelayanan secara penuh agar anaknya 

tumbuh dengan fisik yang yang sehat dan kepribadian serta 

akhlak yang terpuji. Istilah muta‟alim, pada umumnya dipakai 

dalam membicarakan aktivitas yang lebih terfokus pada 

pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan (transfer of 

                                                           
28 Gunawan Heri, 2014, Pendidikan Islam, (Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya), hlm. 163. 
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knowladge); dari seseorang yang tahu kepada seseorang yang 

tidak tahu, dari seorang pengajar kepada yang diajarinnya. 

Adapun istilah muaddib, menurut Al-Attas, lebih luas dari istilah 

mu‟allim, dan lebih relevan dengn konsep pendidikan islam. 

Menurut Ramayulis, hakikat pendidik dalam al-Qur‟an adalah 

orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

peserta didik dengan mengupayakan seluruh potensi mereka, baik 

afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lebih lanjut, Zayadi 

mengatakan bahawa secara formal, selain mengupayakan seluruh 

potensi peserta didik, mereka juga bertangung jawab untuk 

memberi pertolongan padaa peserta didik dalam perkembangan 

jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan 

sebagai pribadi yang dapat memenuhi tugasnya sebagai „abdullah 

dan khalifatullah.  

Dalam konsep islam, pendidik memiliki peran yang sangat 

penting. Selain sebagai pengajar, ia juga menjadi bapak rohani 

(spiritual father) yang memberikan nasihat-nasihat yang baik 

(mau‟idhah hasanah) kepada anak didiknya. Oleh karena itu, 

pendidik dalam islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, 

sebagaimana yang dilukiskan dalam hadits Nabi Muhammad 

SAW bahwa: “Tinta seorang ilmuwan (ulama) lebih berharga 

ketimbang darah para syuhada”. Dalam hubungan ini, Asma 

Hasan Fahmi mengatakan: “Barangkali hal yang pertma dan 

mensrik perhatian umat islam tentag hal ini adalah penghormatan 

yang sangat luar biasa terhadap guru (pendidik), sehingga 

menempatkannya pada tempat yang kedua sesudah martabat para 

nabi. Syauiki Beik, seorang penyair kenamaaan asal Mesir 

mengatakan dalam syairnya: “Berdiri dan hormatilah guru, dan 

berilah penghargaan, Seorang guru itu hampir saja merupakan 

seorang rasul.”  

Fadhil al-Djamali, sebagaimana dikutip oleh Ramayulis 

mengatakan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan 

manusia kepada kehidupan yang baik, sehingga terangkat derajat 

kemanusiannya sesuai dengan kemampuan dasar (fitrah atau 

potensi) yang dimilikinya. Sementara itu Al-Aziz dalam salah 
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satu tulisannya, sampai pada kesimpulan bahwa pendidik adalah 

orang yang bertanggung jawab dalam menginternalisasikan nilai-

nilai relegius dan berupaya menciptakan individu yang dimiliki 

pola pikir ilmiah dan pribadi yang sempurna. 

Ramayulis menyebutkan bahwa pendidikan Islam, 

menggunakan tujuan sebagai dasar untuk menentukan pengertian 

pendidik, karena pendidikan merupakan kewajiban agama, dan 

kewajiban hanya dipikulkan kepada orang yang  telah dewasa. 

Kewajiban itu pertama-tama bersifat personal, dalam arti bahwa 

setiap orang bertanggung jawab atas pendidikan dirinya sendii. 

Kemudian bersifat sosial, dalam arti bahwa setiap orang 

bertanggung jawab atas pendidikan orang lain. Hal ini 

sebagaimana tergmbar dalam fiman Allah berikut: “ Hai orang-

orang yang beriman, peliharalah (jagalah) dirimu dan 

keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang 

kasar, keras tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim:6). 

Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam Islam 

adalah setiap orang dewasa , yang karena kewajiban agamanya 

bertangung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. 

Sedangkan yang menyerahkan tanggung jawab dan amanat 

pendidikan adalah agama, dan wewenang pendidik merupakan 

sifat yang lekat pada setiap orang, karena tanggung jawabnya atas 

pendidikan. 

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik  

Tidak ada pekerjaan yang paling mulia daripada pekerjaan 

sebagai seorang pendidik (guru).pekerjaan menjadi guru adalah 

pekerjaan yang paling mulia dan paling luhur. Semakin tinggi dan 

bermanfaat materi ilmu yang diajarkan, maka yang 

mengajarkannya juga semakin tinggi derajatnya, begitu  

dikemukakan oleh Fuad al-Syalhub dalam kitabnya, Al-Mu‟lim 

al-„Awal Shalallahu „Alaihi Wassalam.” Saking mulianya 
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seorang pendidik (guru), Asma Hasan Fahmi menempatkannya 

pada tempat yang kedua sesudah martabat para nabi. Menurut 

Ramayulis, keutamaan dan kemuliaan seorang pendidik (guru) 

disebabkan oleh tugas mulia yang diembannya. Tugas yang 

diemban seorang pendidik, menurutnya hampir sama dengan 

tugas seorang rasul. Karena memang pada dasarnya guru dan 

rasul memiliki tugas dan peranan yang hampir sama, yakni 

mendidik, mengajar, dan membina umat. Rasulullah SAW 

bersabda: “Ulama (Ilmuwan muslim-termasuk guru )adalah 

pewaris para nabi.”  Menurut Syalhub, guru dihormati karena 

ilmunya, karena itu guru pantas disebut sebagai pewaris nabi. 

Tetapi bagi mereka yang tidak mengamalkan dan mengajarkan 

ilmu sesuai dengan tuntunan  Rasulullah SAW, bukanlah 

termasuk pewaris nabi. Terkait dengan posisi guru ini, Syauki 

Beik, seorang penyair kenamaan asal Mesir mengatakan dalam 

syairnya: “Berdiridan hormatilah guru dan berilah penghargaan, 

seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul”. 
29

 

Menurut Al-Ghazali, seorang guru yang mengamalkan 

ilmunya lebih baik daripada sseorang beribadah saja, puasa dan 

shalat malam. Pendidik merupakan pelita segala zaman, orang 

yang hidup semasa dengannya akan memperoleh pancaran nur 

keilmuannya. Andaikata dunia tidak ada pendidik, niscaya 

manusia seperti binatan, sebab pendidikan adalah upaya 

mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan (hayawaniyah) 

kepada sifat kemanusiaan (insaniyah). Ia juga menyatakan bahwa 

tugas utama seorang pendidik adalah menyempurnakan , 

membersihkan, menuyucikan, serta membawakan hati manusia 

untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT. Menurutnya hal tersebut 

karena pendidikan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah 

(taqarrub ilallah). 

Dari pandangan tersebut dapat dipahami, bahwa tugas 

pendidik sebagai warasat al-anbiya, yang pada hakikatnya 

mengemban misi “ rahmatan lil alamin”, yakni suatu misi yang 

                                                           
29 Gunawan Heri, 2014, Pendidikan Islam, (Bandung:PT. Remaja 

Rosdakarya), hlm. 167 
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mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum 

Allah SWT, guna memperoleh keberkahan, keselamatan, dan 

kedamaian dunia dan akhirat. Kemudian misi ini dikembangkan 

kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, 

beramal shaleh, dan bermoral tinggi.  

Untuk melaksanakan tugas sebagai warasat al-anbiya, 

pendidik hendaklah bertolak pada amar ma‟ruf yang diimbangi 

dengan nahyi an al-munkar, menjadikan prinsip tauhid sebagai 

pusat kegiatan penyebaran misi iman, Islam, dan ihsan. Allah 

SWT berfirman: “kamu adalah umat yang terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma‟ruf dan 

mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 

Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 

diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka 

adalah orang-orang yang fasik”. 

Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh An-Nahlawi 

tugas utama pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, 

dan menyucikan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada 

Allah (Taqarrub ila Allah). Sejalan dengan pendapat ini, An-

Nahlawi mengatakan bahwa tugas pendidik adalah: pertama, 

fungsi penyucian, yakni berfungsi sebagai pembersih, pemelihara, 

dan pengembang fitrah manusia; kedua, fungsi pengajaran, yakni 

menginternalisasikan dan mentransformasikan pengetahuan dan 

nilai-nilai agama kepada manusia.  

Maka tanggung jawab pendidik sebagaimana dikatakan Al-

Nahlawi adalah mendidik individu supaya beriman kepada Allah 

dan melaksanakan syariat-Nya, mendidik diri supaya beramal 

shaleh, dan mendidik masyarakat untuk saling menasehati dalam 

melaksanakan kebenaran, saling menasehati agar tabah dalam 

menghadapi kesusahan, beribadah kepada Allah, dan menegakkan 

kebenaran.  

Karena kedudukannya yang begitu mulia, maka pendidik 

mempunyai tugas yang sangat mulia juga. Pendidik mempunyai 

tugas utama dalam menyempurnakan, membersihkan, dan 

menyucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan 
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diri kepada Allah. Hal ini berdasarkan ungkapan bahwa 

“mendidik adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah”.  

Di era modern ini, peran pendidik atau guru bukan hanya 

sebagai pengajar (mu‟alim, transfer of knowladge) saja, tetapi 

mempunyai tugas sebagai motivator dan fasilitator proses belajar 

mengajar. Yaitu relasi dan aktualisasi sifat-sifat Ilahi manusia, 

dengan cara aktualisasi potensi-potensi manusia untuk 

mengimbangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Selain itu, 

tugas pendidik juga sebagai pengelola (manager of 

learning),pengarah (director of learning), dan perencana (the 

planer of future society). Oleh karena itu, tugas pendidik dapat 

disimpulkan menjadi: 

1. Sebagai pengajar (mu‟allim, instruksional) yang bertugas 

merencanakan program pelajaran, dan melaksanakan program 

yang telah disusun, serta mengakhiri dengan pelaksanaan 

penilaian (evaluation) setelah program dilaksanakan; 

2. Sebagai pendidik (murabbi, educator) yang mengarahka anak 

didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan 

kamil, seiring dengan tujuan Allah menciptakannya; 

3. Sebagai pemimpin (manager) yang memimpin dan 

mengendalikan diri sendiri dan anak didik serta masyarakat 

terkait, yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, 

pengorganisasian, pengontrolan dan antisipasi atas program 

yang telah dilakukan.  

Fuad al-Syalhub menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban 

guru adalah (1) menanamkan akidah yang benar dan 

memperkokoh keimanan ketika mengajar; (2) memberikan 

nasihat kepada murid. Memberikan nasihat merupakan 

tuntunan syariat, tuntunan tersebut diberlakukan sebelum 

memberikan pengajaran dan pendidikan; (3) bersikap lemah 

lembut kepada murid, dan mendidiknya dengan cara yang 

baik; (4) tidak terang-terangan menyebutkan nama dalam 

mencela seorang; (5) mengucapkan salam kepada murid 

sebelum dan sesudah melakukan pelajaran berlangsung; (6) 

memberikan reward  and punishment kepada murid.   
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c. Syarat-syarat dan Sifat-sifat Pendidik  

Ahmad Tafsir mengutip pendapat Soejono menyebutkan bahwa 

syarat guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut:
30

  

1. Tentang umur, harus sudah dewasa; 

2. Tentang kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani; 

3. Tentang kemampuan mengajar, ia harus ahli; 

4. Harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi 

Munir Musyi mengatakan bahwa syarat guru atau pendidik dalam 

Islam yang paling penting adalah syarat keagamaan. Dengan 

demikian, syarat guru ialah: umur sudah harus dewasa, kesehatan 

harus sehat jasmani dan rohani, harus menguasai bidang yang 

diajarkannya dan menguasai ilmu mendidik juga mengajar. Kemudian 

ia menambahkan dengan syarat harus berkepribadian muslim.  

Adapun sifat guru yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai 

pelengkap dari syarat tersebut diatas. Dapat juga dikatakan bahwa 

syarat adalah sifat minimal yang harus dipenuhi oleh guru, sedangkan 

sifat adalah pelengkap syarat, sehingga guru tersebut dapat dikatakan 

memenuhi syarat maksimal.  

Fuad Al-Syalhub menyebutkan bahwa terdapat banyak sifat-sifat 

yang harus dipelihara oleh seorang guru, agar derajat, kemuliaan, dan 

martabatnya senantiasa terjaga. Sifat-sifat tersebut diantaranya sebagai 

berikut:
31

 

1. Mengikhlaskan Ilmu karena Allah  

Jika seorang guru tidak mengikhlaskan ilmu dan amalnya, 

serta tidak menjadikannya di jalan Allah, tidak memberikan 

manfaat kepada saudara-saudara mereka sesama muslim dengan 

ilmu pengetahuan dan amal mereka, maka ilmu dan awalnya 

hanya akan menjadi seperti debu yang beterbangan, yang akan 

bilang bersama angin.  

                                                           
30 M. Indra Saputra, Hakekat Pendidik dan Peserta Didik dalam Pendidikan 

Islam, At-Tadzkirah, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, November, 2015, hlm. 89. 
31 Gunawan Heri, 2014, Pendidikan Islam, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 
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2. Bersikap Jujur 

Sikap jujur bagaikan mahkota yang menghiasi kepala 

seorang guru. Jika ia kehilangan sifat jujur, maka akan hilanglah 

kepercayaan manusia terhadap ilmunya, dan terhadap 

pengetahuan yang ia sampaikan kepada mereka. Jujur bagaikan 

kapal penyelamat di dunia dan akhirat. Allah memberikan pujian 

kepada orang-orang jujur dan menganjurkan kepada orang-orang 

mukmin untuk bersikap jujur. “Hai orang-orang yang beriman 

bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-

orang yang benar”. (QS. At-Taubah: 119). Nabi Muhammad 

SAW bersabda, “ Sesungguhnya jujur (shidiq) membawa kepada 

kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga.”  

3. Kesesuain antara Perkataan dan Perbutan  

Guru hendaknya menjaga dan membiasakan diri untuk 

menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya, yang berarti 

satunya kata dan perbuatam. Karena amat berat resikonya jika apa 

yang dikatakan itu tidak sama dengan apa yang dilakukan. 

Tentang hal ini Allah telah memberikan peringatan dalam al-

Qur‟an: “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian 

mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar 

kebencian disisi Allah bahwa kalian mengatakan apa yang tidak 

kalian kerjakan” (QS. As-Shaff:2-3)  

4. Bersikap Adil dan Egaliter 

Guru hendaknya bersikap adil, baik dalam ucapan, sikap, 

maupun perbuatan kepada sesama anak didiknya. Karena dalam 

kenyataan dilapangan, guru akan banyak dihadapkan pada 

beragam kondisi yang berkaitan dengan anak didiknya, yang 

berhubungan dengan pembagian tugas dan kewajiban. Maka 

hendaknya ia bersikap adil dalam menghadapinya, jangan ada 

pilih kasih dari sikap mengistimewakan yang satu dengan yang 

lainnya, baik karena kedekatan, lebih mengenal, ataupun karena 

sebab-sebab lainnya.  

5. Menghiasi diri dengan Akhlak Mulia dan Terpuji  

Seorang pendidik hendaknya menjaga dan menghiasi dirinya 

dengan akhlak mulia dan akhlak terpuji. Akhlak terpuji 

merupakan akhlak yang pernah dicontohkan dan diperintahkan 
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oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Guru 

yang baik adalah guru yang yang senantiasa bertutur kata baik. 

Tutur kata yang keluar dari mulut seorang guru jelas akan 

memberikan kesan yang baik, dan akan membekas dalam diri dan 

jiwa setiap orang uang mendengarnya, termasuk para siswanya. 

Hal itu juga akan melembutkan hati, menghilangkan kebencian 

dan kedengkian.  

6. Bersikap Tawadhu 

Tawadhu adalah salah satu sikap terpuji, yang akan 

menyebabkan pelakunya naik pada derajat yang tinggi, agung dan 

berwibawa. Lawan dari sikap tawadhu adalah takabur atau 

sombong. Takabur atau sombong merupakan sikap tercela yang 

sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, karena sifat ini 

merupakan sifat setan, yang telah menyebabkan ia terusir dari 

surga.  

Sifat tawadhu yang dimiliki oleh seorang guru bukan hanya 

digunakan oleh dirinya, tetapi juga akan dirasakan oleh para 

siswanya. Sifat ini akan memberikan dampak yang positif bagi 

para siswa. Sifat ini pula yang akan menghancurkan batas 

penghalang antara seorang guru dengan siswanya, sehingga 

mereka akan dengan mudah menyerap apa yang disampaikan oleh 

gurunya itu.  

7. Memberikan “Selingan” dengan Bercanda  

Seorang guru yang hendak menyampaikan pelajaran kepada 

peserta didik hendaknya mengetahui sisi psikologis mereka 

sebelum memulai kegiatan belajar. Jika suasana belajar berada 

dalam kurang bagus, para peserta didik merasa malas dan bosan. 

Dalam keadaan seperti ini hendakya guru memiliki kepekaan 

dengan “memasukkan cerita-cerita anekdot yang mendidik”. Hal 

ini diharapkan dapat mengurangi rasa bosan dan rasa jenuh yang 

ada dalam benak peserta didik disebabkan oleh pelajaran yang 

terlalu monoton.  

8. Sabar dan Menahan Marah  

Sabar dalam kaitannya dengan proses pendidikan adalah 

bahwa seorang guru akan berinteraksi dengan individu-individu 

siswa yang memiliki karakter berbeda-beda setiap harinya, 
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mereka juga memiliki pola pikir yang berbeda-beda, diantaranya 

mereka ada yang baik ada juga yang berperilaku kurang baik. Ia 

bahkan akan mendapatkan berbagai macam pertanyaan yang 

sepele, yang tidak pada tempatnya, bahkan harus rela melihat 

siswanya yang tertidur atau bercanda tatkala ia sedang 

memberikan penerangan. Dalam menghadapi kondisi demikian, 

diperlukan kesabaran yang luar biasa, agar proses pendidikan 

tetap berjalan dengan baik.  

9. Menghindari Ucapan Keji dan Kotor 

Ucapan keji, umpatan, dan menghina orang lain merupakan 

akhlak tercela. Hal ini akan merusak jiwa, memperburuk karakter, 

dan jauh dari jiwa mulia. Seorang guru merupakan teladan yang 

akan diikuti jejak langkahnya, jika ia memiliki sifat-sifat seperti 

diatas , maka akan menjadi bencana besar yang akan merenggut 

harkat dan martabatnya. 

 

d. Adab pendidik  

a) Adab Seorang Pendidik  

Seorang pendidik dalam menyampaikan ilmu pada peserta 

didik harus memiliki adab  sebagai berikut: 

1) Selalu mendekatkan diri dan takut kepada Allah  

2) Senantiasa bersikap tenang dan berhati-hati  

3) Senantiasa Tawadhu‟, khusu‟ dan mengadukan segala 

persoalannya kepada Allah SWT  

4) Tidak menggunakan imunya untuk keduniawian saja  

5) Tidak selalu memanjakan anak didik dan berlaku zuhud 

dalam kehidupan dunia  

6) Berusaha menghindari dalam hal-hal yang rendah dan 

tempat-tempat yang kotor atau maksiat 

7) Mengamalkan sunnah Nabi dan istiqomahkan membaca 

Al-Qur‟an  

8) Bersikap ramah, ceria, dan suka menebarkan salam 

9) Menumbuhkan semangat untuk mengembangkan dan 

menambah ilmu pengetahuan 

10) Tidak menyalahgunakan ilmu dengan 

menyombongkannya  
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11) Membiasakan diri menulis, mengarang dan meringkas.
32

 

b) Adab Pendidik dalam Mengajar  

Seorang pendidik ketika mengajar hendaknya memperhatikan 

etika-etika berikut: 

1) Mensucikan diri dari hadats atau kotoran dan berpakaian 

yang sopan dan rapi serta berusaha berbau wewangian  

2) Berniat beribadah ketika dalam mengajarkan ilmu 

3) Menyampaikan hal-hal yang diajarkan oleh Allah SWT 

(walaupun hanya sedikit)  

4) Membiasakan membaca untuk menambah ilmu 

pengetahuan 

5) Memberikan salam ketika masuk kedalam kelas dan 

berdo‟a sebelum belajar  

6) Menghindari diri dari gurauan dan banyak tertawa  

7) Jangan sekali-kali mengajar dalam kondisi lapar, makan, 

marah, mengantuk, dan lain sebagainya 

8) Usahakan berpenampilan ramah, tegas, dan tidak 

sombong 

9) Dalam mengajar hendaknya mendahulukan materi yang 

penting dan disesuaikan dengan profesionalisme yang 

dimiliki 

10) Jangan mengajarkan hal-hal yang bersifat subhat yang 

dapat menyesatkan 

11) Perhatikan masing-masing kemampuan peserta didik dan 

jangan mengajar terlalu lama 

12) Menciptakan ketenangan dalam belajar  

13) Mengajar dengan lemah lembut dan baik ketika terdapat 

peserta didik yang bandel 

14) Bersikap terbuka dengan berbagai persoalan yang 

ditemukan 

15) Berilah kesempatan kepada anak didik yang datang 

terlambat 

16) Dan apabila sudah selesai berilah kesempatan kepada anak 

didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. 

 

                                                           
32 Al-Rasyid, Filsafat Pendidikan Ilmu, Jakarta: Ciputat Press, 2005,  hlm. 161. 
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c) Adab Pendidik Bersama Peserta Didik  

Pendidik dan peserta didik pada dasarnya memiliki tanggung 

jawab yang berbeda, namun terkadang seorang pendidik dan 

peserta didik mempunyai tanggung jawab yang sama, diantara 

adab tersebut adalah:  

1) Berniat mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan 

serta menghidupkan Syari‟at Islam 

2) Menghindari ketidakikhlasan dan mengajar keduniawian  

3) Hendaknya selalu melakukan intropeksi diri 

4) Menggunakan metode yang sudah dipahami peserta didik  

5) Membangkitkan semangat peserta didik dengan 

memotivasinya, begitu peserta didik yang satu dengn yang 

lain 

6) Memberikan latihan-latihan yang bersifat membantu  

7) Selalu memperhatikan kemampuan peserta didik yang lain 

8) Bersikap terbuka dan lapang dada 

9) Membantu memecahkan maalah dan kesulitan peserta 

didik 

10) Tunjukkan sikap yang arif dan tawadhu‟ kepada peserta 

didik yang satu dengan yang lain.  

 

 

C. PESERTA DIDIK 

a. Pengertian Peserta Didik  

Dalam konteks pendidikan, kita menemukan beberapa istilah 

yang dipakai daam menyebut anak didik, diantaranya adalah 

“murid, peserta didik, dan anak didik.” Semua istilah itu  

mempunyai implikasi yang berbeda. “Murid” merupakan bentuk 

Isim fail dari kata “arada-yurdu-iradatan-muridun”, yang berarti 

orang yang menginginkan. Istilah “murid” ini juga mengandung 

arti kesungguhan dalam belajar, memuliakan guru. Dalam konsep 

murid ini pula terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar 

itu wajib. 
33

 

                                                           
33 Gunawan Heri, 2014, Pendidikan Islam, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 

207. 
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Sebutan atau istilah murid ini masih bersifat umum, sama 

umumnya dengan sebutan anak didik dan peserta didik. Akan 

tetapi, kelihatannya istilah murid ini khas pengaruh agama Islam. 

Dalam Islam, sebutan ini diperkenalkan oleh para sufi. Dalam 

konsep tasawuf, “murid” ini mengandung pengertian orang yang 

sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju 

Allah. Hal yang paling menonjol dalam istilah itu adalah 

kepatuhan urid kepada guru (mursyid)nya. 

Sementara sebutan “anak didik” mengandung arti bahwa 

guru menyayangi murid seperti anaknya. Faktor kasih sayang 

guru terhadap anak didik dianggap salah satu kunci keberhasilan 

pendidikan. Namun dalam sebutan anak didik ini, pengajaran 

masih berpusat pada guru (teacher centerd), tetapi tidak seketat 

pada “guru-murid” seperti diatas.  

Sebutan yang selanjutnya adalah “peserta didik”, yakni 

sebutan yang paling mutakhir. Istilah ini menekankan pentingnya 

murid berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dalam sebutan 

ini, aktivitas pelajar alam proses pembelajaran dianggap salah 

satu kata kunci.  

Pengertian anak didik secara terminologi, secara umum 

dapat diartikan sebagai anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang, baik secara fisik maupun psikologis, untuk 

mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. 

Definisi tersebut memberi arti bahwa anak didik merupakan anak 

yang belum dewasa, yang memerlukan orang lain untuk menjadi 

dewasa. Atau dengan kata lain, anak didik merupakan bahan 

mentah (raw material) dalam proses pendidikan, yang 

memerlukan arahan-arahan dan bimbingan.  

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, seseorang 

pendidik harus sedapat mungkin memahami anak didik, sebab 

kesalahan dalam memahami hakikat anak didik akan 

mengakibatkan kesalahan yang fatal. Terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam masalah anak didik. 

Pertama, anak didik bukan miniatur orang dewasa, ia mempunyai 

dunia tersendiri, sehingga metode mengajar tidak boleh 

disamakan dengan orang yang dewasa.  
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Kedua, anak didik mengikuti periode-periode perkembangan 

tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan 

iramanya. Implikasi dalam pendidikan ialah bagaimana proses 

pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo  serta 

irama perkembangan anak didik.  

Ketiga, anak didik memilik kebutuhan dan menuntut untuk 

memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin. Kebutuhan itu 

mencangkup kebutuhan biologis, rasa aman, kasih sayang, harga 

diri ingin dihargai, dan relasi diri. 

Keempat, anak didik memiliki perbedaan antara individu dengan 

individu yang lainnya, baik yang disebabkan oleh faktor endogen 

(fitrah) maupun faktor eksogen (lingkungan). Perbedaan itu 

meliputi jasmani, intelegensi, sosial, bakat, minat dan lingkungan 

yang mempengaruhinya.  

Kelima, anak didik hendaknya dipandang sebagai kesatuan sistem 

manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, anak didik sebagai 

makhluk monopluralis, maka pribadi anak didik walau terdiri dari 

banyak segi, merupakan satu kesatuan jiwa-raga (cipta rasa dan 

karsa). Anak didik merupakan objek pendidikan yang aktif dan 

kreatif serta produktif, yang memiliki aktivitas tersendiri 

(swadaya) dan kreativitas tersendiri (daya cipta), sehingga 

implikasinya dalam proses pendidikan tidak memandang anak 

didik sebagai objek yang pasif yang hanya menerima dan 

mendengarkan saja. 

 

b. Dimensi-dimensi Peserta Didik Yang Perlu Dikembangkan  

Potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik, secara 

umum dapat dibagi dalam tujuh dimensi; ada dimensi fisik 

(jasmani), dimensi akal, dimensi keberagamaan, dimensi akhlak, 

dimensi rohani, dimensi kesenian (keindahan), dan dimensi sosial. 

Berikut adalah penjelasan dari dimensi-dimensi tersebut:
34

 

 

 

                                                           
34 Gunawan Heri, 2014, Pendidikan Islam, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 

hlm. 209. 
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1. Dimensi Fisik (Jasmani) 

  Manusia merupakan makhluk “multi-dimensional” yang 

berbeda dengan makhluk lainnya, secara garis besar, manusia 

terbagi pada dua dimensi yaitu dimensi fisik dan dimensi rohani. 

Secara rohani, manusia mempunyai potensi kerohanian yan 

banyaknya tak terhingga. Potensi-potensi tersebut nampak dalam 

bentuk memahami sesuatu, manusia dapat berpikir dan merenung, 

mempergunakan akal, beriman, bertakwa, dan lain-lain. 

  Dimensi fisik atau jasmani terdiri atas organisme fisik. 

Organisme fisik manusia lebih sempurna dibandingkan organisme-

organisme makhluk lainnya.  

  Dalam pelaksanaan pendidikan jasmani, dalam Al-Qur‟an dan 

Hadist ditemukan prinsip-prinsi tentang pendidikan jasmani, 

diantaranya firman Allah SWT: “ Bersihkanlah pakaianmu, 

jauhkanlah kejahatan” (QS. Al-Mudatsir:4-5). Mendidik jasmani 

dalam Islam memiliki dua tujuan sekaligus, yaitu: pertama, 

membina tubuh sehingga mencapai pertumbuhan secara sempurna; 

kedua, mengembangkan energi potensial (potensi fisik) yang 

dimiliki manusia berlandaskan fisik, sesuai dengan perkembangan 

fisik manusia.  

 

2. Dimensi Akal  

  Raghib al-Ashfahani sebagaimana dikutip oleh A. Zayadi, 

membagi akal manusia menjadi dua macam, yaitu: pertama, al-

aqlu al-mathbu, yaitu akal yang merupakan pancaran dari Allah 

sebagai fitrah Ilahi. Akal memiliki posisi yang sangat tinggi, 

namun akal ini tidak akan dapat berkembang dengan baik secara 

optimal bila tidak dibarengi dengan kekuatan akal lainnya, yaitu 

aql al-masmu‟; kedua; aql al-masmu, yaitu akal yang merupakan 

kemampuan menerima, yang dapat dikembangkan sebatas 

kemampuan yang dimilikinya melalui bantuan proses perinderaan 

dan secara bebas. Untuk mengarahkan agar akal ini tetap berada 

dijalan Tuhannya. Maka keberadaan aql al-masmu‟ tidak dapat 

dilepaskan.  

  Adapun fungsi akal manusia terbagi kepada enam, yaitu: (1) 

akal adalah penahan nafsu. Dengan akal manusia dapat mengerti 
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apa yang tidak dikehendaki oleh amanat yang dibebankan sebagai 

kewajiban; (2) akal adalah pengertian dan pemikiran yang berubah-

ubah dala menghadapi sesuatu, baik yang tampak jelasmaupun 

tidak jelas; (3) akal adalah petunjuk yang dapat membedakan 

hidayah dan kesesastan; (4) akal adalah kesadaran batin dan 

pengaturan; (5) akal adalah pandangan batin yang berdaya tembus 

melebihi penglihatan mata; (6) akal adalah daya ingat untuk 

mengambil sesuatu dari yang telah lampau untuk masa yang akan 

dihadapi. Ia menghimpun semua pelajaran dari apa yang terjadi, 

untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ia akan menyimpan, 

mewadahi, mumulai, dan mengulangi semua pengertian itu. Akal 

dapat memahami setiap perintah kebajikan setiap larangan 

mengenai kejahatan.  

 Mendidik akal tidak lain adalah mengaktualkan potensi 

dasarnya. Potensi dasar itu sudah ada sejak manusia lahir (fitrah), 

tetapi masih berada dalam alternatif, berkembang menjadi akal 

yang baik, atau sebaliknya tidak berkembang sebagaimana 

mestinya. Dengan pendidikan yang baik, akal yang masih berupa 

potensi, akhirnya menjadi akal yang siap dipergunakan. 

Sebaliknya, membiarkan potensi akal tanpa pengarahan yang 

positif, akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Oleh karena itu, 

pendidikan akal memiliki arti yang penting, sehingga teaga akal itu 

akan terhindar dari cengkraman hal-hal yang gaib yang tidak bisa 

dijangkaunya.  

 

3. Dimensi Keberagamaan  

 Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai 

jiwa agama, jiwa yang mengakui adanya zat yang Mha Pencipta 

dan Maha Mutlak, yaitu Allah SWT. Sejak di alam roh, manusia 

telah mempunyai ko itmen bahwa Allah adalah tuhannya.  

 Islam memandang ada suatu kesamaan diantara sekian 

perbedaan manusia. Kesamaan itu tidak pernah akan berubah 

karena pengaruh ruang dan waktu, yaitu potensi dasar beriman 

(akidah tauhid) kepada Allah. Akidah tauhid merupakan fitrah 

(potensi dasar) manusia sejak misaq dengan Allah, sehingga 
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manusia [ada prinsipnya selalu ingin kembali kepada potensi 

dasarnya, meskipun dalam keadaan yang berbeda-beda.  

 

4. Dimensi Akhlak  

 Pendidikan akhlak dalam Islam telah dimulai sejak anak 

dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan. Pendidikan akhlak itu 

terjadi melalui segi pengalaman hidup, baik melalui penglihatan, 

pendengaran dan pengalaman, atau perlakuan yang diterima, atau 

melalui pendidikan dalam arti yang luas. Pembentukan akhlak 

dilakukan setahap demi setahap sesuai dengan irama pertumbuhan 

dan perkembangan, dengan mengikuti proses yang dialami.  

5. Dimensi Rohani (Kejiwaan)  

 Dimensi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat 

penting, dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan 

manusia agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Penciptaan 

manusia mengalami kesempurnaan setelah Allah meniupkan 

sebagiam ruh ciptaan-Nya.  

6. Dimensi Seni (Keindahan) 

 Dimensi seni (keindahan) pada diri manusia tidak boleh 

diabaikan, sebaliknya perlu ditumbuhkan. Karena keindahan itu 

akan menggerakkan batinnya, memenuhi relung-relung hatinya, 

meringankan beban kehidupan yang kaang menjemukan, dan 

menjadikan manusia dapat meraasakan keberadaan nilai-nilai, 

serta lebih mampu menikmati keindahan hidup.  

7. Dimensi Sosial  

 Pendidikan sosial ini melibatkan bimbingan terhadap tingkah 

laku sosial, ekonomi, dan politik dalam rangka akidah islam yang 

benar, serta jaran-ajaran dan hukum-hukum agama yang dapat 

meningkatkan iman, takwa, takut kepada Allah, dan mengerjakan 

ajaran-ajaran agamanya yang mendorong kepada produksi, 

menghargai waktu, jujur, ikhlas dalam perbuatan, adil, kasih 

sayng, ihsan, mementingkan orang lain, tolong menolong, setia 

kawan, menjaga kemaslahatan umum, cinta tanah air, dan bentuk 

akhlak lainnya yang mempunyai nilai sosial.  
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c. Kebutuhan Peserta didik  

Satu hal yang juga perlu mendapat perhatian pendidik dalam 

membimbing peserta didiknya adalah kebutuhan mereka. Menurut 

Al-Qusy, kebutuhan peserta didik itu secara umum dapat dibagi 

menjadi dua kebutuhan pokok. Pertama,  kebutuhan jasmani 

seperti makan, minum, seks dan sebagainya. Kedua, kebutuhan 

rohani. Kebutuhan rohaniah ini dibagi menjadi enam macam, 

yaitu: (1) kebutuhan kasih sayang (2) kebutuhan akan rasa aman; 

(3) kebutuhan akan rasa harga diri; (4) kebutuhan akan rasa bebas; 

(5) kebutuhan akan rasa sukses; (6) kebutuhan akan suatu 

kekuatan pembimbing atau pengendalian diri manusia, seperti 

pengetahuan-pengetahuan lain yang ada pada diri setiap manusia.  

Selain beberapa kebutuhan diatas, terdapat kebutuhan yang 

paling esensi, yaitu kebutuhan pada agama. Agama dibutuhkan 

oleh manusia karena memerlukan orientasi dan objek pengabdian 

dalam hidupnya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang tidak 

membutuhkan agama. Para ahli tafsir juga mempunyai pendapat 

yang sama bahwa fitrah beragama adalah menjadi kebuthan 

manusia.  

Kebutuhan-kebutuhan peserta didik harus menjadik perhatian 

yang serius dari para pendidik, sehingga peserta didik akan 

mencapai kematangan, baik secara fisik maupun psikis. Dalam hal 

ini, penekannya adalah pemenuhan kebutuhan terhadap agama, 

karena ajaran agama yang sudah dihayati, diyakini, dan diamalkan 

oleh anak didik akan mewarnai seluruh aspek kehidupannya. Oleh 

karena itu, setiap pendidik yang mengabaikan kebutuhan terhadap 

agaa ini hanya akan mampu meraih sebagian kecil dari 

kepribadiannya, atau bahkan usahanya akan sia-sia sama sekali, 

sebab pendidikan yang tidak memerhatikan kebutuhan tersebut 

tidak akan menjamah psikologis manusiawi yang terdalam.
35

 

 

d. Adab Peserta Didik  

                                                           
35 Gunawan Heri, 2014, Pendidikan Islam, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 212. 
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Adab seorang peserta didik kepada pendidik sesuai yang 

diakatakan oleh K.H. Asy‟ari harus memperhatikan adab utama, 

yaitu:
36

 

1) Hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan apa 

yang disampaikan atau dijelaskan oleh seorang pendidik 

2) Memilih pendidik yang wara‟  artinya orang yang selalu 

berhati-hati dalam bertindak disamping profesionalisme  

3) Mengikuti jejak pendidik yang baik dan bersabar terhadap 

kekerasan pendidik 

4) Berkunjung kepada pendidik dan meminta izin terlebih dahulu 

kalau harus memaksa keadaan pada bukan tempatnya 

5) Duduk yang rapih dan sopan ketika berhadapan dengan 

pendidik  

6) Berbicara dengan nada lemah lembut dan dengarkan segala 

fatwanya  

7) Jangan sekali-sekali menyela ketika sedang menjelaskan  

8) Gunakan anggota yang kanan bila menyerahkan sesuatu 

kepadanya  

9) Memperhatikan dan mempelajari ilmu yang bersifat Fardhu 

„Ain untuk dipelajari 

10) Bergaulah dengan orang-orang berilmu yang lebih tinggi. 

 

 

  

                                                           
36 Visca Davita, Etika Hubungan Pendidik dengan Peserta Didik dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 26 Bandarlampung, Skripsi, 

(fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 

Bandarlampung, 2017), hlm. 31 



87 
 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

A. M, Sardiman, 1996, Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar, 

Jakarta: Rajawali. 

A. Nasir, Sabilun, 1991, Tinjauan Akhlak, Surabaya: Al-Ikhlas. 

Al-Attas, 1996, Konsep Pendidikan Dalam Islam, Bandung: Mizan.  

Al-Bukhari, Abu Abdillah, 2012, Kitab Al-Irwa Bab Al Wishatu Bil 

Jari, Hadits Shahih. 

 Al-Habsyi, Husin, 1990, Kamus Al-Kautsar, Surabaya: Assegaff. 

Al-Imam An-Nawawi Syeikh Al-Islam wa Al-Muslimin Wa „Umdat Al-

Fuqaha wa Al-Muhadditsin, Karya Abdul Ghani Ad-Daqar, 

Cetakan Dar Al-Qalam, hlm. 185-186. 

Al-Rasyid, 2005,  Filsafat Pendidikan Ilmu, Jakarta, Ciputat Press. 

An-Nawawi, Imam Abu Zakaria yahya bin Syaraf, 2005, At-Tibiyan 

Adab Penghafal Qur‟an, Mantung. 

Budiman,Wandi, Endin Mujahidin, Muhammad Emnis Anwar, Adab 

Peserta Didik menurut Imam An-Nawawi dalam Kitab At-

Tibiyan Fi Adabi Jhamalatil qur‟an 

Davita, Visca, 2017,  Etika Hubungan Pendidik dengan Peserta Didik 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

26 Bandarlampung,fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandarlampung, Skripsi. 

Dradjat, Zakiah, dkk, “Ilmu Pendidikan Islam, Lihat H. Abuddin 

Nata, “Managemen Pendidikan, Mengatasi Kelamahan 

Pendidikan Islam”. 

Departement Agama RI, 2013, Mushaf Al-Qur‟an dan 

Terjemahannya, Bandung: Cordoba. 

Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 



88 
 

 

Ghani, Ad-Daqar Abdul , Al-Imam An-Nawawi Syeikh Al-Islam wa 

Al-Muslimin Wa „Umdat Al-Fuqaha wa Al-Muhadditsin, Dar 

Al-Qalam. 

Hasil Wawancara alumni santri penghafal Al-Qur‟an, 2014. 

https://kemenag.go.id/read/keutamaan-membaca-al-qur-an-9n4na 

HR. Abu Daud, (V/162) no. 4820; Ahmad (III/18,69); Baihaqi dlm Al-

Adabul Mufrad (1136); Abd bin Humaid dalam Muntakhab 

(981); Hakim (IV/269); Baihaqi (307), dalam Asy-Syu‟ab 

(8241); Al-Qadha‟I (1222), (1223); Al-Khathib dalam Al-Jami‟ 

(1191), pada sanadya terhadap Abdurrahman, putra Abu 

Amarah. 

_____, dalam Al-Jihad (III/79-80) no. 2606; Tirmidzi dalam Al-Buyu‟ 

(III/517) no. 1212; Ibnu Majah no. 2236; Ab bin Humaid (432); 

Ahmad (III/416,417, 432) dan (IV/384, 390, 391); Darimi 

(2435); Thabrani dalam Al-Kabir (7275-7277),dalam Al-Austah 

(6883). 

HR. Bukhari diawal juga di beberapa tempat dalam Shalihin (III/1515-

1516) no. 1907; Abu Daud (II/651-652) no. 2201; Nasa‟I (I/58-

59); Tirmidzi (IV/154) no. 1647; serta Ibnu Majah no. 4227; 

Ahmad (I/25,43), Al-Hafizh dalam Al-Fath (I/11) mengatakan 

hadits ini telah disepakati keshahihannya oleh para imam hadits 

yang sudah masyhur selain Imam Malik. 

_____, dalam Al-Iman (I/126) no. 52; uslim dalam Al-Musaqah 

(III/1219-1221) no. 1599; Abu Daud (III/623-625) no. 3329, 

3330; Tirmidzi (III/511) no. 1205. 

_____, dalam Al-„Ilm sebagai lampiran bab Al-Ightibath fil „ilmi 

walHikmah, Darimi dalam Al-Muqaddimah (I/91) no. 250, 

sanadnya shahih, Al-Hafizh menyalahkannya sebagaimana 

dikutip dalam kitab  Al-Fath tulisan Ibnu Abi Syaibah adapun 

sanadnya shahih. 

HR. Darimi dalam Sunan-nya  (382), pada sanadnya terdapat Hasan 

bin Bisyr bin Salam dan ayahnya yang menyampaikannya, Abu 

Hatim Menilainya: Munkarul hadits; Tsuwair; dia adalah Ibnu 

Abi Fakhitah yang dinilai Nasa‟I: laisa bi tsiqah, Ats-tsauri 



89 
 

 

menyatakan: min arkanil kadzbi, sedangkan yang lainnya 

mendha‟ifkannya, atsar ini sanadnya dha‟if. 

HR. Muslim (1/74-75) no. 55; Bukhari meriwayatkannya secara 

mu‟alaq dalam Al-Iman (I/137); Abu Daud dalam Al-Adab 

(V/233-234) no. 4944; Nasa‟I bab An-Nashihah lil Imam 

(VII/156-157); Humaidi(837); Ahmad (IV/102-103); Abu 

Awanah dalam Shahih-nya (I//36-37); serta Baihaqi dalam Al-

Madkhal (590), Al-Itiqad hlm.337 kesemuanya meriwayatkan 

dari Tamim Ad-Dari 

Heri, Gunawan, 2014, Pendidikan Islam,Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Huda, Khoirul , 2010, Problematika Pembelajaran Tahfidzul Qur‟an 

pada Siswa Kelas V di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar 

Gumpang Kartasura Tahun Ajaran 2009-2010, Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi. 

Ismail, Abdullah Hamid, Adab Pembelajaran Al-Qur‟an Studi Kitab 

At-Tibiyan Fi Adabi Hamalatil Qur‟an, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Ar-Risalah Vol. XVIII, 

No. 2, (2020). 

Khairi, Alfen, Nurhadi, Analisis Kitab Adab Al-Mufrad Karya Imam 

Bukhari tentang Pendidikan Adab dan Relevansinya terhadap 

Pendidikan Karakter di Indonesia, Jurnal Studi Keislaman dan 

Ilmu Pendidikan Vol. 8, No. 1, (2020). 

Langgugulung, Hasan, 1986, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisi 

Psikologi dan Pendidikan Jakarta: Pustaka Al-Husna. 

Machsun, Toha Pendidikan Adab, Kunci Sukses Pendidikan, Sekolah 

Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya,  El-Banat Vol. 6, No. 2, 

(2016). 

Maya, Rahendra, Karakter (Adab) Guru dan Murid Perspektif Ibn 

jama‟ah Al-Syafi‟i, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al 

Hidayah Bogor,  Jurnal Edukasi Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

06 No. 12., (2017). 



90 
 

 

Meita, Sandra, 2001,  (ed)  Gusdur  dan  Pendidikan  Islam  Upaya  

Mengembalikan  Esensi Pendidikan di Era Global,Jakarta: Ar-

Ruzz Media. 

Mualimin, Konsep Fitrah Manusia dan Implikasinya dalam 

Pendidikan Islam, Al-Tadzkiyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 

8, Edisi II 2017. 

Muhammad al-Ghazali,2011,  Pendidikan dalam Pemikiran Al-

Ghazali, Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies. 

Muhammad Munir Mursa, 1977, Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, Ushuluha 

WaTathawuruha Fi al-Bilad al-Arabiyah, Cairo; Alam Al-

Kutub. 

Muhannah, Ahmad Ibrahim, 1982,  Al-Tarbiyah fi al-Islam, Cairo; 

Dar al-Syalabi. 

Munjih, Ahmad,  lilik Nurholidah, 2013, Metode dan Teknik 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bandung: PT. Refika 

Aditama. 

Muryanto, M. Agus, 2008, Mazhab Pendidikan Kritis, Yogyakarta, 

Resist Boo. 

Muzayyin Arifin, 2009, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: PT 

Bumi Aksara. 

Noer Ali, Syahraini Tambak, Azin Sarumpet, Konsep Adab Peserta 

Didik dalam Pembelajaran Menurut Az-Zarnuji dan 

Implikasinya terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia, Jurnal 

Al-Hikmah Vol. 14, No. 2, (2017). 

Oktarina, Diren, 2017, Persepsi Guru tentang Menurunnya Adab 

Sopan Santun Siswa Kepada Guru di SMP PGRI 6 Bandar 

Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung, Bandar Lampung, Skripsi. 

Poerbakawatja, Soegarda, 1976, Ensiklopedia Pendidikan, Jakarta: 

Gunung Agung.  



91 
 

 

Ramayulis, 2010,  Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: 

Kalam Mulia. 

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Al-fabeta. 

Sulaiman, Fathiyah Hasan,1986, Madzahib fi al-Tarbiyah Bahtsun fi 

al-Madzhab al-Tarbawi Indah al-Ghazali, diterjemahkan oleh 

Hery Noer Aly dengan Judul: Alam Pikiran Al-Ghazali 

Mengenai Pendidikan dan Ilmu, Bandung; Diponegoro. 

Supeno, Hadi, 1995,  Potret Guru, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 

Tatapangarsa, Humaidy, dkk, 1990, Pendidikan Agama Islam Untuk 

Mahasiswa, Malang: IKIP Malang. 

Tadzkirah Al-Huffazh,4/1472 

Takmilah Al-Majmu‟ karya As-Subki, 10/3. 


