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ABSTRAK 
 

Melalui karya ini diketahui bagaiman Syarat-syarat dalam menuntut ilmu 

yang sering diabaikan dalam suatu proses pembelajaran. Penelitian ini adalah 

menggunakan metode studi pustaka (Library search) yaitu teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, melainkan melalui beberapa 

dapat berupa buku, majalah, pamplet, dokumenter, serta sumber-sumber lainnya yang 

relevan. 

 Pengumpulan datanya dilakukan melalui dokumentasi dari berbagai sumber 

seperti buku, makalah, disamping media elektronik melalui internet. Dalam usaha 

mencari dan mengumpulkan data tersebut penulis melakukannya dengan pencarian 

sumber referensi diberbagai tempat, antara lain perspustakaan pusat UIN Raden Intan 

Lampung, perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan, buku-buku koleksi pribadi dan 

internet. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Imam Syafi’i menuntut ilmu 

adalah salah satu hal yang penting dalam agama Islam, namun terdapat hal yang lebih 

penting yaitu nasihat dalam menuntut ilmu. Dengan hasil pemikirannya antara lain: 

Aktivitas menuntut ilmu memiliki arti yang sangat penting sebab menurut Imam 

Syafi’i “tidak ada amalan setelah kewajiban yang lebih daripada menuntut ilmu, karna 

ia merupakan cahaya Allah SWT yang dijadikan petunjuk oleh orang yang bingung”. 

Namun menurut Imam Syafi’i dalam Islam, terdapat hal yang tidak kalah pentingnya 

dari menuntut ilmu, yaitu memperhatikan etika dalam menuntut ilmu. Karena banyak 

orang yang mempunyai ilmu tinggi, namun tidak dapat mempergunakan ilmunya 

dengan baik, bahkan cenderung untuk melakukan suatu hal negatif atau sampai 

merugikan orang lain. Karena itu beliau sangat menekankan etika dalam menuntut 

ilmu, dan merupakan hal dasar yang perlu dikuasai agar terdapat kerberkahan dan 

kemudahan dalam menuntut ilmu. Etika atau syarat-syarat yang harus dimiliki 

penunutut ilmu menurut Imam Syafi’i antara lain Niat karena Allah, 

Diam menyimak dan mencatat penjelasan, sabar menghindari hawa nafsu dan 

menghindari maksiat, kemauan dan Selalu Bersungguh-sungguh, berkecukupan 

(memiliki bekal), bersahabat (belajar) dengan guru, membutuhkan waktu yang lama. 

 

Kata Kunci: Nasehat Menuntut Ilmu, Imam Syafi’i, Tujuan Pendidikan Islam 
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ABSTRAC 

 

Through this work, it is known how the requirements in studying are 

often neglected in a learning process. This research is using a library search 

method, which is a data collection technique that is not directly addressed to 

the research subject, but through several books, magazines, pamphlets, 

documentaries, and other relevant sources. 

Data collection is done through documentation from various sources 

such as books, papers, in addition to electronic media via the internet. In an 

effort to find and collect the data, the authors did this by searching for 

reference sources in various places, including the central library of UIN Raden 

Intan Lampung, the Tarbiyah and Teacher Training Library, books from 

private collections and the internet. 

The results of the study show that according to Imam Syafi'i studying is 

one of the important things in Islam, but there is something more important, 

namely advice in studying. With the results of his thoughts, among others: 

The activity of studying has a very important meaning because according to 

Imam Shafi'i "there is no practice after an obligation that is more than seeking 

knowledge, because it is the light of Allah SWT which is used as a guide by 

confused people". However, according to Imam Shafi'i in Islam, there are 

things that are no less important than studying, namely paying attention to 

ethics in studying. Because many people who have high knowledge, but cannot 

use their knowledge properly, even tend to do something negative or to the 

detriment of others. Because of this, he strongly emphasizes ethics in studying, 

and it is a basic thing that needs to be mastered so that there is blessing and 

ease in studying. According to Imam Shafi'i, ethics or requirements that must 

be possessed by scholars of knowledge include Intention for Allah, Silent 

listening and recording explanations, patient avoiding lust and avoiding 

immorality, willingness and always being serious, having sufficient (having 

provisions), friendly ( learning) with the teacher, takes a long time. 

 

Keywords: Advice on Seeking Knowledge, Imam Shafi'i, Goals of Islamic 

Education 
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MOTTO 

 

بِاْلعِلْمِ  َفَعلَيْهِ  نَْيا  ادلُّ َراَد 
َ
أ بِالْعِلْمِ   ,َمْن  َفَعلَيْهِ  اآلِخَرهَ  َراَد 

َ
أ َراَدُهَما    ,َوَمْن 

َ
أ َوَمْن 

 َفَعلَيْهِ باِلعِلْمِ 

"Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai 

ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan 

barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia 

menguasai ilmu," 1 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 An nawawi, al-Majmu syarh al-Muhadzab, ( pustaka  azzam: juz 1), 20. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasikan terhadap 

makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu akan 

penulis jelaskan pengertian judul skripsi “Nasihat menuntut ilmu perspektif 

Imam Syafi’i dan relevansinya dengan tujuan pendidikan islam”. Dengan 

demikian agar pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil 

suatu pengertian yang lebih nyata. Adapun istilah-istilah yang perlu 

ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Nasihat 

Kata “nasihat” berasal dari bahasa arab, dari kata kerja “Nashaha” 

 yaitu murni serta bersih dari (َخلَصَِ) ”yang berarti “khalasha (َنَصحَِ)

segala kotoran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

“nasihat” adalah ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran (petunjuk, 

peringatan, teguran)2 

Imam Ibnu Rajab rahimahullah menukil ucapan Imam Khaththabi 

rahimahullah, “Nasehat itu adalah suatu kata untuk menerangkan satu 

pengertian, yaitu keinginan kebaikan bagi yang dinasehati.”3 

Imam Khaththabi rahimahullah menjelaskan arti kata “nashaha” 

 ,sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah (َنَصحَِ)

“Dikatakan bahwa “nashaha” diambil dari “nashahtu al-‘asla” (َِِنَصْحَت

 apabila saya menyaring madu agar terpisah dari lilinnya , (اْلعََسلَِ

sehingga menjadi murni dan bersih, mereka mengumpamakan 

pemilihan kata-kata agar tidak berbuat kesalahan dengan penyaringan 

madu agar tidak bercampur dengan lilinnya.4 

2. Menuntut Ilmu 

 Menuntut ilmu ialah merupakan kewajiban bagi seorang muslim baik 

laki-laki maupun perempuan. Rasululullah Saw, menjadikan kegiatan 

menuntut ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh kaum Muslimin 

untuk menegakkan urusan-urusan agamanya, sebagai kewajiban yang 

Fardlu ‘Ain bagi setiap Muslim. Ilmu yang Fardu Ain yaitu ilmu bagi 

setiap seseorang yang sudah berumur aqil baligh dan wajib untuk 

mengamalkanya.5  

 Dalam konteks ini peneliti cenderung pada pengertian bahwa ilmu 

 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1067. 
3 Imam Ibnu rajab al-Hanbali, Jami’ul Ulum Wal Hikmah, ( Jakarta: Daruh Haq, 2002), 40. 
4 Ibid, 41 
5 Suja’i Sarifandi, Ilmu Pengetahuan dalam Prespektif Hadis Nabi, Jurnal Ushuludin, Vol. 21 

No. 1, (2014), 65. 
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adalah suatu proses menuju kepada hal yang lebih baik, Kalimat “proses 

menuju ke arah yang lebih baik” dapat dibahasakan dalam tujuan 

pendidikan. Karena menurut peneliti tindakan pendidikan merupakan 

sebuah proses.  

     Dari pengertian diatas Adab menuntut ilmu dapat diartikan sebagai 

rancangan atau tata cara tata krama, moral, atau nilai-nilai yang dianggap 

baik oleh sekelompok masyarakat khususnya  dalam ikhtiar atau usaha 

ketika mempelajari ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat dengan tujuan 

agar ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain.  

3. Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i adalah salah seorang ulama fiqih yang sangat masyur. 

Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam pribadinya, perilaku serta peninggalanya yang telah 

membuat orang yang memperhatikanya menghormati, 

memuliakan dan mengagungkan.6 Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang 

fiqih dan salah satu seorang  dari empat mazhab yang terkenal dalam 

islam. Ia hidup dimasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin 

dan al-Ma’mun dari dinasti Abbasiyah.7 Ia dilahirkan di Gaza, sebuah kota 

kecil dilaut tengah pada tahun 150 H/767 M.8 

4. Relevansi  

Secara umum, relevansi adalah kecocokan. Sedangkan menurut bahasa, 

relevansi berarti kaitan.9 

5. Pendidikan Islam 

Pendidikan adalah suatu proses mengubah tingkah laku individu, pada 

kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, dengan cara 

pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai proses diantara 

profesi-profesi asasi dalam masyarakat.10 

     Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata education yang dapat 

diartikan upbringing (pengembangan), teaching (pengajaran), Instruction 

(perintah), padegogik  

(pembinaan Kepribadian). kata pendidikan merupakan terjemahan dari 

kata al-tarbiyah yang dapat diartikan proses menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi yang terdapat pada diri seseorang, baik secara 

fisik, psikis, sosial, maupun spriritual11. 

 
6 Mustofa Muhammad asy-Syak’ah, Islam bi Laa Maadzaahib, (Biarut: Dar al nahdah al-

Arabiyyah), 349. 
7 Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Depag RI), 326. 
8 Abdur Rahman, Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 159. 
9 Abdul Aziz, skripsi: Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab Syarah Al-Hikam 

Karya K.H. Sholeh Darat (Dikaitkan dengan Konteks Kekinian),(PalembangUIN 

RadenFatahPalembang,2017), 7. 
10 Abuddin Nata, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 28 
11 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 14-

15. 
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Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertaqwa, berakhlaq mulia, mengamalkan ajaran Islam dari 

al-Qur’an dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, 

serta penggunaan pengalaman.12 

6. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan secara sederhana dapat diartikan sebagai arah, haluan, jurusan, 

atau maksud. Atau merupakan suatu sasaran yang akan dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Dengan 

demikian, tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah suatu 

usaha atau kegiatan selesai.13 

Secara umum, pendidikan Islam memiliki tujuan sebagai berikut. 

Pertama, mewujudkan manusia yang berkepribadian Islam. Kedua, 

melatih dan membimbing agar peserta didik menguasai sekumpulan sifat 

etika dan nilai-nilai sosial atau konsep pemikiran dan pandangan hidup 

atau suatu ideologi mengenai alam semesta, manusia dan kehidupan. 

Ketiga, melatih dan membimbing peserta didik agar bisa menguasai ilmu 

kehidupan (IPTEK). Keempat, melatih dan membimbing peserta didik agar 

memiliki keterampilan yang memadai14 

Dalam hal ini, tujuan pendidikan Islam adalah kepribadian muslim, 

yakni suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. 

Orang yang memiliki kepribadian muslim ini dalam al-Qur’an disebut 

sebagai “Muttaqun”. Karena itu, pendidikan Islam memliki tujuan untuk 

membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.15 

B. Latar Belakang Masalah 

 Islam diturunkan sebagai rahmatan lil ‘alamin. Untuk itu maka diutuslah 

Rasulullah Saw untuk memperbaiki manusia melalui pendidikan. 

Pendidikanlah yang mengantarkan manusia pada derajat yang tinggi, yaitu 

orang-orang yang berilmu. Ilmu dipandu dengan keimanan inilah yang mampu 

melanjutkan warisan berharga berupa ketaqwaan kepada Allah SWT. 

Ilmu pengetahuan adalah sebaik-baik sesuatu yang disukai, sepenting-

penting sesuatu yang dicari dan merupakan sesuatu yang paling bermanfaat dari 

pada selainnya. Kemuliaan akan didapat bagi pemiliknya dan keutamaan akan 

diperoleh oleh orang yang memburunya. 

 Syari’at Islam sangat besar memberikan perhatiannya terhadap ilmu 

pengetahuan, sebesar perhatian dalam pembentukan sikap ilmiah. Banyak ayat-

 
12 Agus Setiawan, Metode Pendidikan Islam Masa Kini dalam Keluarga Perspektif Abdullah 

Nashih Ulwan, Educasia, Vol. 1 No. 2, 2016, 142. 
13 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 133. 
14 M. Saekha Muchith, Isu-isu Kontemporer dalam Pendidikan Islam. (Kudus: STAIN, 2009), 

35-36. 
15 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 30. 
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ayat dan hadist-hadist memeritahkan kaum muslim untuk menuntut ilmu. 

Diantaranya dalam firman Allah SWT, dalam QS. Az-Zumar ayat 9: 

ن   مَّ
َ
ْ َويَر    ِخَرَة ٓأۡلٱ  َذرُ َي    ا ئِم  َوقَا    ا َساِجد    لِ ّلَّ  ٱ   ءَ َءانَا    نِت  َق    ُهوَ   أ َ   ُجوا   قُل    ۦ  َرب ِهِ   ةَ رَح 

ِينَ ٱ َتوِييَس   َهل   ِينَ ٱ وَ  لَُمونَ َيع   َّلَّ رُ  إِنََّما لَُموَن  َيع   َل  َّلَّ ْ   َيَتَذكَّ ْولُوا
ُ
 ٱ  أ

َ    ٩ بِ َب  ل  ل 
“(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada 

(azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah 

sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat 

menerima pelajaran”. (QS. Az-Zumar [39]: 9)16
 

Dengan ayat ini Allah Swt tidak menyamakan antara orang yang berilmu 

dan orang yang  tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu 

itu sendiri dan manfaat dan keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang 

berilmu. 

Selanjutnya menuntut ilmu merupakan amalan taqorrub, kepada Allah 

yang paling utama yang akan mendekatkan sesorang hamba kepada 

rabnya. Ini termasuk bentuk ketaatan yang paling utama yang akan 

mengangkat kedudukan seorang muslim serta meninggikan posisinya di sisi 

Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan para hamba-Nya untuk 

mencari ilmu, belajar, berfikir dan merenung. Dan memperingatkan mereka 

dari kebodohan dan mengikuti hawa nafsu.17 

     Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Selain itu, 

menuntut ilmu juga merupakan perkara mulia yang pahalanya sangat besar 

disisi Allah SWT. terlebih lagi ilmu syar’i yang dengan seorang Muslim dapat 

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ras

ulullah Saw dalam sabdanya: 

ِِبْ ُهَريَْرَة 
َ
ُ َعلَيْهِ َوَسلََّم قَاَل  ,َرِِضَ اهلُل َعنْهُ  وََعْن أ  : أنَّ رَُسوَل اهلل َصَّلَّ اهلل 

لَك َطرِيْقاً يَلَْت ِمُس فِيْهِ ِعلْماً  
َ
ُ ََلُ َطرِيْقاً إََِل اجَلنَّةِ  ,َوَمْن َسأ َل اهلل   َسهَّ

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda:  Barangsiapa 

yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 

memudahkan baginya suatu jalan menuju ke surga".ِ(H.R Muslim)18 

 
16 Deparemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung 

:Dipononegoro, 2000), 460. 
17 Aidh al-Qami, dkk. Tips Belajar Para Utama, (Solo: wacana Ilmiah Press, 2008), 5. 
18 Imam An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, ter. Arif Rahman Hakim, dkk, (Solo: Insan Kamil, 
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     Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, manusia diperintahkan untuk 

belajar sejak masih buaian hingga liang lahat. Untuk memperoleh ilmu, baik 

itu ilmu agama maupun ilmu umum, sudah seharusnya kita memperhatikan 

akhlak dalam menuntut ilmu agar yang dipelajari tersebut dapat bermanfaat 

bagi diri dan orang lain. 

Hadist dan ayat tersebut menunjukan setiap muslim memiliki kewajiban 

yang sama untuk ilmu seusai dengan tuntutan yang Rasulullah Saw yang 

menjadi tauladan umat muslim. Bahkan, orang yang berilmu derajatnya 

ditinggikan oleh Allah Swt beberapa derajat. Sebagaimana dalam firmannya, 

QS. Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut: 

َهايَ   يُّ
َ
ِينَ ٱ  أ ْ َءاَمُنو    َّلَّ ْ   لَُكم    قِيَل   إَِذا  ا ُحوا ْ ف  ٱفَ   لِِس َمَج  ل  ٱ  ِف   َتَفسَّ   َسحِ َيف    َسُحوا
ُ ٱ ْ ٱ  قِيَل   ِإَوَذا  لَُكم     هللَّ وا ْ ٱفَ   نُُشُ وا ُ ٱ   َفعِ يَر    نُُشُ ِينَ ٱ  هللَّ ْ   َّلَّ ِينَ ٱ وَ   ِمنُكم    َءاَمُنوا   َّلَّ

 ْ وتُوا
ُ
ُ ٱوَ   ت   َدَرَج   مَ عِل  ل  ٱ  أ    ١١ َخبِير  َملُونَ َتع   بَِما  هللَّ

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadilah 

[58]: 11)19 

Di dalam Al-Qur’an diterangkan bahwa sesungguhnya Allah SWT akan 

mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu merupakan 

sarana utama menuju kebahagiaan abadi. Ilmu merupakan pondasi utama 

sebelum berkata-kata da berbuat. Dengan ilmu, manusia dapat memiliki 

peradaban dan kebudayaan. Dengan ilmu, manusia dapat memperoleh 

kehidupan dunia, dan dengan ilmu pula manusia menggapai kehidupan 

akhirat.20 

Namun terdapat hal yang tidak kalah pentingnya dalam menuntut ilmu, 

yaitu pemahaman nilai- nilai adab dalam menunut ilmu. Akhir-akhir ini adab 

yang mulia merupakan hal yang mahal dan sulit dicari. Minimnya 

pemahaman akan nilai-nilai adab yang terkandung dalam al-Qur’an dan 

hadist akan semakin memperparah kondisi kepribadian seseorang. Untuk 

membentuk pribadi mulia, hendaknya penanaman adab terhadap anak 

digalakan sejak dini, karena pembentukannya akan lebih mudah 

 
2011), 604. 

19 Deparemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, 544. 
20 Roshihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung:Cv. Pustaka Setia, 2010), 25. 
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dibandingkan setelah anak tersebut menginjak dewasa. 

Semua manusia menginginkan ilmu yang diperoleh adalah ilmu yang 

bermanfaat, akan tetapi masih banyak peserta didik yang tidak tahu 

bahwasannya ilmu yang bermanfaat dapat diperoleh apabila ketika saat 

belajar ada adab yang harus dilaksanakan agar ilmu tersebut bisa bermanfaat 

bagi dia dan orang lain. 

Ilmu memang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah, namun 

adab adalah buah nyata dari ilmu itu sendiri. Sikap kritis terhadap pendapat 

manusia adalah kewajiban setiap orang yang tidak ingin disebut muqolid 

(taqlid). Namun adab terhadap ilmu dan alul ilmi melebihi tingginya 

kewajiban untuk bersikap kritis tersebut.21 

Krisis adab merupakan salah satu tema pendidikan yang sering menjadi 

perbincanga serius dinegeri ini. Tidak sedikit peserta didik yang cerdas 

tetapi adabnya membuat cemas. Tutur katanya kepada orang tua sama 

dengan menyapa teman sebaya. Adabnya kepada guru juga membuat kita 

mengelus dada. Belum lagi adab kepada Allah Swt, Rasulullah Saw, 

tetangga, bahkan diri sendiri. 

Masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan di 

Indonesia, diantaranya belum semua masyarakat Indonesia dapat 

mengenyam pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. 

Setiap manusia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dengan minat 

dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status ekonomi, status sosial, 

suku, etnis, agama, gender, demografi, dan lain sebagainya. Pemerataan 

akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara 

Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga dapat mendorong setiap 

individunya untuk berkembang dan maju dalam menghadapi globalisasi ini.  

Banyak langkah pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang 

dihadapi, pendidikan salah satu contohnya adalah pemerataan akses dan 

peningkatan mutu pendidikan, penanganan masalah itu dengan program 

wajib belajar sembilan tahun, yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun. Program tersebut merupakan 

salah satu cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan 

sumber daya manusia yang ada.22 

Banyak pemimpin yang berlatar keagamaan kuat, baik yang berada di 

dalam maupun diluar kekuasaan, yang akhirnya larut terbawa iklim politik 

praktis yang korup dan bernuansa kepentingan jangka pendek. Oleh karena 

itu, perlu ditekankan kembali bahwa keberhasilan sebuah pendidikan Islam 

adalah mampu mengantarkan siswanya memiliki kemampuan afektif dalam 

 
 21 Aidh al-Qarni, dkk. Tips Belajar Para Ulama, (Solo: Wacana Ilmiah Press, 2005), 8. 
22 Agus Siswanto, Pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pada Sekolah 

Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Bantul, Hanata Widya, Vol. 6 No. 7 2017, hlm. 2 



7  

 

 

hal ini berakhlak mulia.23 

Dengan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu 

kewajiban bagi setiap muslim dari lahir sampai meninggal. Tapi di zaman 

yang moderen ini dapat dijumpai di mana-mana banyak problema yang 

timbul di dalam pendidikan menuntut ilmu. Baik dari pendidik yang tidak 

profesional, berkepribadian tidak baik, tidak menguasai materi dengan baik, 

semaunya sendiri dan kurang memperhatikan kewajibannya sebagai 

pendidik. Sedangkan peserta didik banyak yang melanggar aturan yang 

berlaku, berkepribadian tidak baik, tidak menghormati ilmu, pendidik, teman 

dan pergaulan bebas serta semangat belajar peserta didik yang rendah. 

Menuntut ilmu adalah amalan mulia yang akan mempermudah 

penuntunya jalan menuju surga. Maka seorang peserta didik dituntut untuk 

memperhatikan syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Hal ini karena 

amalan yang mulai harus dilakukan dengan cara yang mulia pula.  

 Terdapat juga konsep ta’dib yang berimplikasi pada kepribadian dan 

adab seseorang pendidik yang mengharuskan pendidik memiliki adab yang 

baik, sehingga menjadi panutan bagi peserta didiknya. Selain itu, terdapat 

kecenderungan untuk selalu memperhatian kepribadian atau adab peserta 

didik dalam mencari ilmu pengetahuan sehingga ia dapat mengamalkan 

pengetahuannya dengan benar dan tepat. Peserta didik memiliki keikhlasan 

niat dalam menuntut ilmu yang bertujuan untuk mencari ridha Allah dan 

membersihkan hati. 

 Imam syafi’i rahimullah memberikan nasehat mengenai bekal-bekal yang 

harus dimiliki para penuntut ilmu agar dapat meraih kesuksesan dalam 

menuntut ilmu dan dapat menjadikan seseorang tersebut mendapatkan 

keberkahan didunia dan diakhirat. Imam Syafi’i berkata mengenai nasehat-

nasehat untuk mendapatkan ilmu diantaranya: Niat karena Allah, 

Diam menyimak dan mencatat penjelasan, sabar menghindari hawa nafsu 

dan menghindari maksiat, kemauan dan Selalu Bersungguh-sungguh, 

berkecukupan (memiliki bekal), bersahabat (belajar) dengan guru, 

membutuhkan waktu yang lama.24 

 Dari sini dapat kita lihat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah peserta 

didik               mampu merekontruksi diri-nya, keluarga dan masyarakatnya agar 

dapat berfikir dan berbuat sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan Sunnah. 

Dengan demikian lingkungan sekolah tempat anak menuntut ilmu harus 

dikonstruksi supaya kondusif sehingga dapat berkontribusi positif terhadap 

kepribadian anak. 

 
23 Irma Nuspidawati, Evaluasi Program Pendidikan Akhlak (PPA) di Sekolah Menengah Atas 

Islam Teladan (SMA IT) Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto [Tesis], (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 

2018), 3. 
24 Muhammad Ibrahim Salim, Syarah Diwan Imam Syafi’i, (kairo: Maktabah Ibnu Sina, 2019), 

320. 
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Berawal dari latar belakang masalah diatas dan mengetahui ketokohan 

Imam Syafi’i serta         pemikirannya dalam dunia pendidikan Islam maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Nasehat menuntut ilmu 

perspektif imam syafi’i dan relevansinya dengan tujuan pendidikan islam”. 

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah 

 Untuk menjelaskan arah penelitian ini, selain karena keterbatasan 

waktu, biaya dan kemampuan maka permasalahan dalam penelitian ini 

terbatas pada : “Nasihat menuntut ilmu perspektif Imam Syafi’i dan 

relevansinya dengan tujuan pendidikan islam”. 

D. Rumusan Masalah 

     Penulis mengajukan apa yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, akan dikemukakan pengertian masalah sebagai berikut: 

“masalah merupakan suatu bentuk pertanyaan yang mesti dicarikan 

jawabannya, semua hambatannya serta kesulitan yang harus diatasi.25 Dalam 

penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

yaitu:  

1. Bagaimana nasihat menuntut ilmu perspektif  Imam Syafi’i yang 

baik dan benar? 

2. Bagaimana relevansi nasihat menutut Ilmu perspektif Imam Syafi’i 

dengan tujuan pendidikan islam? 

E. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang sudah peneliti rumuskan, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana nasihat menuntut 

ilmu dalam pendidikan Islam perspektif Imam Syafi’i. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi antara nasihat 

menuntut ilmu perspektif Imam Syafi’i dengan tujuan pendidikan 

islam. 

F. Manfaat Penelitian 

 Observasi ini memiliki arti yang begitu penting karena memiliki 

manfaat bagi berbagai  pihak, antara lain:  

1. Bagi Pembaca 

a) Dengan belajar karya ilmiah ini diharapkan pembaca dapat 

memahami representasi  yang jelas mengenai siapa Imam 

Syafi’i dan pola pemikirannya. 

b) Mempersembahkan wawasan yang berkenaan dengan 

pemikiran Imam  Syafi’i tentang pendidikan Islam  

c) Diharapkan setelah membaca ini, pembaca dapat menerapka

 
25 Muhammad Ali, Prosedur Penelitian dan Strategi, (Bandung : Alumni, 2014), 24. 
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nya dalam kehidupan     sehari-hari khususnya disekolah. 

2. Bagi Penulis 

a) Manfaat secara teoritis adalah memperbanyak pemahaman dan 

perbendaharaan tentang kegunaan pendidikan islam. 

b) Mampu mengasah kapasitas dalam mengobservasi, mengkaji 

pemikiran Imam Syafi’i. 

G. Kajian yang Relevan 

Tinjauan pustaka merupakan suatu usaha untuk menunjukan sumber-

sumber yang terkait dengan judul skripsi ini, dan sekaligus menelusuri 

tulisan atau penelitian baik tentang masalah yang dipilih dan juga guna 

membantu penulis dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan, 

agar data yang dikaji lebih jelas. 

Penelitian mengenai Imam Syafi’i memang sudah banyak, namun 

khusus penelitian mengenai Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Imam 

Syafi’i dalam Membentuk Karakter Siswa belum dibahas secara umum dan 

belum memberikan penjelasan dan uraian yang sistematis. 

Diantara karya-karya yang membahas Imam Syafi’i antara lain: 

1. hak pendidikan anak dalam keluarga dalam pandangan Islam 

Syafi'i dan relevansinya dengan pendidikan anak usia dini di 

Indonesia (2015) atik wartini, jurnal penelitian ini sama-sama 

dalam ranah pendidikan akan tetapi penelitian tersebut fokus pada 

pendidikan peran pendidikan anak saja, sedangkan penelitian yang 

akan penulis lakukan terfokus kepada nasihat Imam Syafi’i untuk 

menuntut ilmu dan bagaimana relevansinya dengan tujuan 

pendidikan islam.  

2. pola pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum Islam 

(2013) Abdul Karim, dilihat dari judulnya penelitian yang 

dilakukan Abdul Karim tentang pemikiran Imam Syafi’i hanya 

dalam ranah ijtihad hukum Islam, tidak menyinggung sedikitpun 

ijtihad Imam Syafi'i dalam bidang pendidikan. Adapun penelitian 

dalam tulisan Ini pemikiran Imam Syafi'i dalam bidang 

pendidikan. 

3. Jurnal yang berjudul Komparasi Pendidikan Islam Antara Imam 

Malik Dan Imam Syafi’I, ditulis oleh Muhammad Nur Hadi dan 

Zaini Dahlan, dalam jurnal ini membahas tentang pendidikan di 

seluruh dunia yang harus kita tiru bagaimana caranyamempelajari 

dan bagaimana mempelajari dari seorang ulama besar yaitu Malik 

danImam Syafi'i. 

4. Skripsi yang berjudul Konsep Pendidikan Islam Menurut A. Malik 

Fadjar Dan Relevansinya Dangan Orientasi Pendidikan Masa 

Kini, ditulis oleh Nurma Budi Utami, dalam skripsi ini membahas 
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tentang pendapat Imam A. Malik Fadjar  untuk mengetahui 

bagaimana konsep pendidikan yang dijalani pada masa A. Malik 

Fadjar dan untuk mengetahui relevansinya pada masa kini. 

5. Pemikiran Imam al-Syafi’i Tentang tafsir (2016), ditulis oleh 

Muhammad Misbah. Jurnal ini berisi pemikiran beliau dalam 

bidang tafsir. Penelitian ini sengaja mengupas pemikiran imam 

Syafi’i yang jarang tersentuh. Penelusuran terhadap pemikirannya, 

penulis merujuk pada karya-karya beliau semisal kitab al-Risalah 

dan al-Umm. 

H. Metode Penelitian 

  Metode penelitian merupakan strategi yang digunakan untuk 

pengumpulan dan menganalisa data yang diperlukan untuk menjawab 

persoalan yang sedang dihadapi, sebagai rencana menjawab persoala 

nyang diselidiki. Menurut Prof Dr.Sugiyono metode penelitian diartikan 

sebagai suatu carai lmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu.26 

Penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode itu terdiri dari empat 

tahapan. 

1.  Heuristik atau Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka, sehingga 

pengumpulan datanya dilakukan melalui dokumentasi dari 

berbagai sumber tertulis seperti buku, makalah, jurnal, majalah, 

disamping media elektronik melalui internet. Dalam usaha 

mencari dan mengumpulkan data tersebut penulis melakukannya 

dengan pencarian sumber referensi di berbagai tempat, antara 

lain perpustakaan pusat UIN Raden Intan, Perpustakaan Tarbiyah 

dan Keguruan, buku-buku koleksi pribadi dan internet. 

2. Verifikasi 

Data yang diperoleh sebelumya kemudian akan dipilih sesuai 

kategori, dan selanjutnya dilakukan verifikasi untuk memperoleh 

keabsahan yaitu Kritik intern sendiri dilakukan guna memperoleh 

kredibilitas data sejarah melalui sumber-sumber sejarah yang 

diperoleh melalui membandingkan isi sumber yang satu dengan 

yang lain.27 

3. Interpretasi atau Penafsiran 

Dalam tahapan ini peneliti akan melakukan   penafsiran 

fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan, dan selanjutnya 

menjadi fakta-fakta sejarah yang sesuai dengan tema yang akan 

 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan RnD) 

(Bandung : Alfabeta, 2015), 3. 
27 Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta : Logos, 1999), 58. 
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dibahas. Terdapat dua cara menafsirkan data, yaitu melalui 

analisis dan sintesis. Analisis sendiri dapat diartikan 

menguraikan, sedangkan sintesis berati menyatukan. Jadi, peran 

peneliti disini berperan menafsirkan fakta-fakta yang telah 

dikumpulkan dengan mengurai serta menyatukan permasalahan, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

situasi maupun kondisi yang terjadi pada masa itu dengan 

menggunakan kedua cara diatas. 

4. Historiografi atau Penulisan 

Historiografi merupakan tahap terakhir dari rangkaian 

penelitian sejarah. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan 

pemaparan dan pelaporan dari hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Kemudian peneliti akan berusaha memberikan 

sebuah gambaran  yang jelas tentang penelitian ini dari awal 

hingga akhir,  kemudian akan ditulis sesuai dengan metode 

penulisan yang berlaku saat ini, dan selanjutnya disajikan dalam 

bentuk karya sejarah.28 

Secara metodis, penulisan “Nasehat menuntut ilmu perspektif Imam 

Syafi’i dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam” ini akan 

menyajikan perihal jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode 

pengumpulan data dan penyajian data. 

1. Jenis Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu metode studi pustaka (Library Research) dimana teknik 

pengumpulan data ini tidak langsung ditujukan pada objek 

penelitian, melainkan melalui beberapa buku, baik berupa 

pamplet, dokumenter, majalah, maupun sumber-sumber lainnya 

yang relevan.29 

Menurut Moh Nazir, studi kepustakaan (library Research) 

sendiri merupakan suatu                   upaya untuk menggali teori-teori yang 

telah berkembang dalam bidang ilmu yang                  berkepentingan, dan 

mencari metode metode serta teknik penelitian, baik dalam 

mengu mpulkan data atau menganalisis data, hingga akhirnya 

diperoleh orientasi yang lebih luas dari masalah yang dipilih 

sebelumnya. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kepustakaan sendiri merupakan suatu penelitian yang mengkaji 

dan memaparkan suatu permasalahan berdasarkan teori-teori 

 
28 Nugroho Notokusumo, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu pengalaman), 

(Jakarta : Logos, 1978) .38 
29 Nasution, Metode Research : Penelitian Ilmiah (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 93. 
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para ahli dan merujuk pada pendapat dalil-dalil yang relevan 

mengenai masalah itu sendiri.30 

Pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif, yang 

artinya pada prosedur pemecahan masalahnya dengan 

menggunakan data dan dinyatakan secara verbal dan 

klasifikasinya bersifat teoritis. Serta tidak diolah dengan 

perhitungan tematik dan berbagai rumusan statistik, melainkan 

pengolahan datanya hanya disajikan secara rasional dengan 

hanya menggunakan pola pikir menurut hukum logika saja. 

Menurut Kirk dan Miller istilah penelitian Kualitatif 

awalnya bermula dari pengamatan kualitatif yang dibedakan dari 

pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif sendiri 

melibatkan pengukuran. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif 

sering dimaknai sebagai sesuatu penelitian yang lebih 

menekankan perhitungan persentase, rata-rata, chikuadrat serta 

perhitungan statistik lainnya. Dengan kata lain penelitian 

kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang berhubungan 

dengan perhitungan atau angka serta kuantitas. 

Sedangkan Kualitas menunjukan segi alamiah yang 

dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah tertentu. Atas 

dasar pertimbangan inilah, ada yang memaknai bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan dalam prosesnya.31 

2. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Pendekatan Historis 

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan suatu 

pendekatan yang sesuai dengan studi penelitian sejarah. 

Dalam penelitian sejarah sendiri pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan history atau pendekatan 

sejarah dan merupakan salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam melakukan penelitian tentangobjek 

sejarah, agar dapat mengungkapkan banyak dimensi dari 

peristiwa yang lalu.32 

b. Pendekatan Pendidikan 

 
30 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jasifkarta: Ghalia Indonesia, 2003), 93. 
31 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), . 1-2 
32 Rahmat dkk, Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budaya (Cet.Jakarta: 

Guna darma Ilmu), 135. 
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Pendekatan pendidikan sendiri dapat kita artikan sebagai 

titik tolak atau sudut pandang kita terhadap pembelajaran 

yang merujuk pada suatu pandangan tentang terjadinya 

proses yang sifatnya masih sangat umum dan didalamnya 

mewadahi, menginspirasi, menguatkan serta melestarikan 

metode pembelajaran denan cakupan teoritis tertentu 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu 

dengan mengumpulkan data-data yang bersifat literatur, yaitu 

buku-buku yang berkaitan dengan Imam Syafi’i. 

a. Data Primer: 

1) Wahab Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i 

2) Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Syafi’i  

3) Muhammad Ibrahim Salim, Terjemah Syarah Diwan 

Imam Syafi’i 

4) Mohamad Ali Baydoun, Diwan Imam Syafi’i 

b. Data Sekunder: 

1) Biografi Empat Serangkai, (Munawar Khalil, 2002) 

2) Ar-Risalah Imam Syafi’i (2008) 

3) Pemikiran Pendidikan Islam (A Susanto,2015) 

4) Ilmu Pendidikan Islam (Zakiah Derajat, 2016) 

5) Filsafat Pendidikan Islam (Zuhairini, dkk, 2015) 

6) Ilmu pendidikan Islam ( Abudin Nata, 2010) 

7) Ilmu Pendidikan Islam (Bukhori Umar, 2017) 

8) Ilmu Pendidikan Islam (Ramayulis, 2002) 

9) Filsafat Pendidikan Islam (Ahmad Tafsir, 2017) 

Kemudian dilengkapi dengan bahan-bahan lain yang berkaitan 

dengan studi misal 

a. Jurnal Penelitian 

     Jurnal penelitian merupakan sumber data yang 

kedudukannya memiliki nilai yang sangat jika penting 

dibandingkan dengan sumber-sumber informasi lain. Banyak 

ragam bidang jurnal yang telah diteliti dan digeluti oleh para 

peneliti. Jurnal penelitian biasanya lebih cenderung pada 

bidang akademik yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan tentunya. 

b. Abstrak 

Merupakan ringkasan dari laporan hasil penelitian. Setiap 

laporan hasil penelitian harus mencantumkan abstrak. Bahkan 

hal ini telah menjadi kesepakatan internasioal, baik yang 
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dipublikasikan maupun yang belum dipublikasi. 

c. Surat Kabar Dan Majalah 

Media cetak ini merupakan salah satu sumber pustaka yang 

cukup baik dan      mudah diperoleh. Kita dianjurkan 

mengevaluasi isi yang hendak diambil secara hati-hati, 

Mengingat bahwa informasi dalam surat kabar dan majalah 

merupakan informasi yang sifatnya populer, peneliti 

dianjurkan untuk terlebih dahulu mengevaluasi isi yang 

hendak diambil.  

I. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan diperlukan dalam rangka mengarahkan 

pembahasan yang runtun, sistematis, dan mengacu pada pokok pembahasan, 

sehingga dapat mempermudah dalam memahami kandungan dari penelitian 

ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I   :   pendahuluan pada bab ini isinya terdiri dari penegasan judul, 

latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitisn, manfaat penelitian, kajian 

penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

BAB II   : Pada bab ini landasan teori peneliti membahas mengenai analisis 

menuntut ilmu, definisi menuntut ilmu, keutamaan menuntut 

ilmu, adab dalam menuntut ilmu, pengertian pendidikan Islam, 

tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, sumber-

sumber pendidikan Islam, dasar dari pendidikan Islam. 

BAB III  : Dalam bab ini peneliti membahas tentang biografi Imam Syafi’i, 

nasab Imam Syafi’i, latar belakang pendidikan Imam Syafi’i, 

Guru-guru Imam Syafi’i, murid-murid Imam Syafi’i, pemikiran 

serta karya-karya Imam Syafi’i dan gambaran umum isi kitab 

Diwan.  

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang analisi data yang berisi tentang 

konsep menuntut Ilmu Perspektif Imam Syafi’i, tujuan 

menuntut ilmu perspektif Imam Syafi’i, praktek interaksi 

pendidik dan peserta didik dalam pandangan Imam Syafi’i, 

nasihat menuntut ilmu perspektif Imam Syafi’i, dan relevansi 

menuntut ilmu perpektif imam syafii dengan tujuan pendidikan 

islam. 

BAB V  : Penutup merupakan bab akhir dari semua rangkaian pembahasan 

dari bab I sampai bab V. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian 

yang berisi kesimpulan, saran dan penutup 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan 

pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang “Nasehat 

Menuntut Ilmu Perspektif Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan tujuan 

Pendidikan Islam”,  

1. Bagi Imam Syafi’i aktivitas menuntut ilmu memiliki arti amat sangat 

penting. Sebab menurutnya “tidak ada amalan setelah kewajiban yang 

lebih daripada menuntut ilmu, karna ilmu merupakan cahaya Allah 

SWT yang dijadikan petunjuk oleh orang yang bingung”. Namun 

menurut Imam Syafi’i dalam Islam, terdapat hal yang tidak kalah 

pentingnya dari menuntut ilmu, yaitu memperhatikan Syarat-syarat 

atau etika untuk menuntut ilmu. Karena menurut beliau sebuah etika 

dalam menuntut ilmu merupakan hal dasar yang perlu dikuasai agar 

mendapatkan kerberkahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. 

Adapun nasihat Imam Syafi’i tentang syarat-syarat yang harus 

dilakukan penunutut ilmu antara lain Niat karena Allah, Diam 

Menyimak dan memperhatikan penjelasan, Menjauhi Maksiat, 

Kesungguhan dan semangat dalam menuntut Ilmu, Selalu Berdoa, 

Selalu Bersungguh-sungguh  dan membutuhkan waktu yang lama. 

2. Garis besar isi kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi’i  

Kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi’i adalah sebuah kitab yang 

merangkum syair-syair Imam Syafi’i. Bait-bait syair dalam kitab 

tersebut kurang lebih berjumlah 802 bait dari 320 qashidah (himpunan 

atau topik) yang dirangkum dalam 20 qafiyah (bab). Sebagian besar 

syair-syair Imam Syafi’i menceritakan tentang moral dan nasehat 

serta refleksi dari keadaan masyarakat saat itu, sekaligus 

mencerminkan gambar diri sang Imam. Dan kompilasi kitab Diwan 

Al-Imam Asy-Syafi’i dilakukan oleh murid-murid sang Imam secara 

turun-temurun, terbukti dengan adanya kitab-kitab syair Imam Syafi’i 

tersebut dalam berbagai versi. 

3. Relevansi nasehat menuntut ilmu perpektif Imam Syafi’i dengan 

tujuan pendidikan Islam 

Para penuntut ilmu di masa lampau tidaklah sama dengan para 

penuntut ilmu di masa kini yang telah dimanjakan oleh berbagai 
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kemudahan. Di masa salafus shaleh para penuntut ilmu terbiasa 

dengan lingkungan yang keras dalam mencari ilmu. Maka, sangat 

relevan jika para penuntut ilmu di masa kini mencontoh para penuntut 

ilmu dahulu 

dengan mengabaikan segala hambatan dan tetap terus berusaha 

hingga mencapai target yang diinginkan, sebab ilmu dan pendidikan 

itu tidak ada yang instan. 

Adapun relevansi nasehat menuntut ilmu perpektif Imam Syafi’i 

dengan tujuan pendidikan Islam diantaranya: 

a. Niat karena Allah, (untuk menumbuhkan ruh ilmiah pada 

para penuntut ilmu, memiliki jiwa ikhlas untuk meniatkan 

segala apapun kegiatan termasuk menuntut ilmu itu hanya 

karna Allah SWT). 

b. Diam menyimak dan mencatat penjelasan, (untuk 

menjauhkan diri dari segala hal yang akan menyibukan dan 

menjauhkannya dari keberhasilan mencari ilmu, karna 

dengan mencatat apa yang sudah disampaikan oleh guru 

akan menambah daya ingat para penuntut ilmu). 

c. Sabar menghindari hawa nafsu dan menghindari maksiat, 

(untuk menumbuhkan sikap rasa takut kepada Allah SWT 

dan sabar dalam menjauhi hawa nafsu yang menjerumuskan 

kedalam kemaksiatan, karna sesungguhnya kemaksiatan 

akan mempersulit ilmu untuk bisa masuk kedalam jiwa 

seseorang tersebut). 

d. Kemauan dan bersungguh sungguh, (untuk menumbuhkan 

ruh ilmiah agar 

e. selalu berusaha, bertawakal, dan bersungguh sungguh dalam 

menimba ilmu dimanapun dan sampai kapanpun). 

f. Berkecukupan (memiliki bekal), (untuk menumbuhkan jiwa-

jiwa rela bekorban mengeluarkan biaya yang diamana 

digunankan dalam menuntut ilmu, karna sejatinya menuntut 

ilmu memerlukan bekal atau biaya untuk mencukupi dan 

menunjang keberhasilan dalam menuntut ilmu). 

g. Bersahabat (belajar) dengan Guru, (untuk membentuk adab 

yang mulia terhadap guru maupun orang lain dan persiapan 

untuk kehidupan dunia dan akhirat. Selain Berakhlak baik 

kepada sesama makhluk Allah Swt akan tetapi kita juga 

harus berakhlak baik kepada Allah Swt). 

h. Membutuhkan waktu yang lama, (untuk menumbuhkan 

jiwa-jiwa semnagat untuk berjihad dijalan Allah SWT, 

karena sejatinya berjihad bukan hanya pergi kemedan 
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perang saja, akan tetapi ada satu amalan yang dimana 

amalan ini jika dilakukan pahalanya setara dengan berjihad 

dimedan perang yaitu berjihad menuntut ilmu). 

 

B. SARAN 

Saran penulis mudah-mudahan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1. Memperkaya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan menuntut 

ilmu. 

2. Menjadikan peserta didik agar dapat menjadi siswa yang berprestasi 

dan ahli bidang keilmuan yang diinginkan. 

3. Memberikan motivasi kepada murid, guru dan masyarakat bahwa 

pentingnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya untuk 

mencari keberkahan serta ridha Allah SWT.  

Akhirnya, sebagai penulis skripsi yang sangat sederhana ini, penulis 

berharap partisipasi pembaca. Saran dan kritik yang membangun sangatlah 

penulis harapkan demi tercapainya tujuan pokok penelitian ini. 

 

C. PENUTUP 

Dengan puji syukur rahmat dan karunia dari Allah SWT penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kendatipun telah selesai 

dalam penulisan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam peulisan skripsi 

ini masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dan kejanggalan baik 

dalam segi bahasa, materi, penggunaan metode, dalam penulisan kuurang 

sistematis, hal ini karena semata-mata merupakan keterbatasan yang penulis 

miliki. Untuk lebih sempurna penyusunan skripsi ini, maka penulis harapkan 

kritik dan saran yang bermanfaat dan membangun serta mendorong demi 

kesempurnaan skripsi pada masa yang akan datang. 
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