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ABSTRAK 

 

Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dalam membangun 

sumber daya manusia dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya 

akan menciptakan dan membentuk disiplin hidup dan tatanan kehidupan 

masyarakat yang sejahtera, aman dan tentram. Urgensi pendidikan tersebut 

akan dirasakan manfaatnya ketika mampu memahami makna pendidikan 

yang terkandung dalam suatu konsep pendidikan yang tepat, komprehensif, 

ideal, integral dan dapat dijadikan pedoman dalam mengaplikasikan semua 

aktivitas yang terkait dengan proses pendidikan. 

Dalam menentukan konsep pendidikan yang tepat, maka menjadi 

tanggung jawab moral bagi setiap pakar pendidikan untuk membangun teori 

sebagai paradigma pendidikan yang dirumuskan. Sebagaimana dilakukan 

oleh tokoh pendidikan populer yaitu Syed Muhammad Naquib Al-Attas. 

Peneliti mengangkat tokoh ini karena beliau adalah salah satu seseorang 

intelektual Muslim yang produktif dan otoritas terhadap keilmuan khususnya 

dibidang pendidikan. Adapun fokus penelitian ini adalah konsep adab 

pendidik dan peserta didik menurut Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. 

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep adab 

pendidik dan peserta didik menurut pemikiran Sayyid Muhammad Naqib Al-

Attas. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan libarary research (kajian 

pustaka) yang berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru dengan cara 

membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan. Dalam hal 

ini adalah mencakup buku-buku, teks jurnal, majalah dan hasil penelitian 

yang terkait dengan judul karya ilmiah ini. Adapun teknik analisa dalam 

penulisan ini adalah content analisis (analisis isi) yaitu teknik apa saja yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan 

karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif serta sistematis. 

Hasil dari penelitian ini adalah konsep adab berimplikasi pada 

kepribadian dan adab seorang pendidik yang mengharuskan pendidik 

memiliki adab yang baik sehingga menjadi panutan bagi peserta didiknya. 

Menurutnya seorang pendidik harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang 

terpuji yang diharuskan adalah rendah hati, khusyu‟, tawadlu, dan berserah 

diri kepada Allah SWT. Selain itu, konsep ini memiliki kecenderungan untuk 

selalu memperhatikan kepribadian atau adab peserta didik dalam mencari 

ilmu pengetahuan sehingga ia dapat mengamalkan pengetahuannya dengan 

benar dan tepat. Peserta didik harus memiliki sifat sabar, mempunyai karakter 

yang baik, semangat yang tinggi serta memiliki keikhlasan niat dalam 

menuntut ilmu yang bertujuan untuk mencari ridho Allah dan membersihkan 

hati.  

Kata kunci: konsep, Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas 
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MOTTO 

 

                  

                  

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” 

(Q.S. Al-Ahzab (31): 21)
1
 

 

   

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

2015), 544. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterprestasikan 

judul dalam rangka menciptakan efektifitas maksud dan 

tujuan yang komprehensif serta untuk menghindari 

kesalahpahaman makna, maka perlu kiranya penulis 

menjelaskan secara singkat tentang makna yang terkandung 

dalam judul ini: 

1. Konsep 

Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau 

menyusun suatu peristiwa, objek, ide, dan akal pikiran 

dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar 

manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih 

baik. 

2. Adab 

Adab adalah tata cara atau kesopanan, baik dalam 

berfikir, berbicara maupun bersikap. Baik kepada sesama 

manusia, kepada mahluk binatang, tumbuh-tumbuhan 

apalagi kepada Allah SWT, dan kepada sekalian umat 

manusia. Islam sangat menekankan terwujudnya 

kesempurnaan adab suatu bangsa atau seseorang, dan 

karena itu pula Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT 

kepada sekalian umat manusia. Adapun secara 

terminologis makna adab telah di sampaikan oleh banyak 

ulama. Abu al Qasim al Qusairy (w 456 H) menyatkan 

bahwa esensi adab adalah gabungan semua sikap yang 

baik (ijtima‟ jami‟ kaisal al khair).
2
 Oleh karena itu orang 

yang beradab adalah orang yang terhimpun sikap baik 

didalam dirinya. 

Hujjatul islam al Imam Ghazali (450-505 H) memberikan 

makna untuk adab. Menurutnya adab adalah pendidikan 

dari lahir dan batin ( wa al-adab ta‟dib al-zahir wa al-

                                                             
2 Al Qusairy, al risalat Al quraisysh, 316. 
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bhatin) yang mengandung empat perkara: perkataan, 

perbuatan, keyakinan dan niat seseorang.
3
 

3. Pendidik  

Pendidik adalah seseorang yang telah mengabadikan 

dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, 

mengarahkan, dan melatih muridnya agar memehami ilmu 

pengetahuan yang di ajarkannya tersebut.  Dalam hal ini 

tidak hanya mengajarkan pendidikan forma, tapi juga 

pendidkan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani 

oleh para muridnya.Beberapa risalah filsafat Al-Ghazali 

menjelaskan bahwa; seseorang yang memberikan hal 

apapun yang bagus, positif, kreatif atau bersifat 

membangun kepada manusia yang sangat menginginkan, 

didalam tingkat kehidupan yang manapun, dengan jalan 

apapun, dengan cara apapun, tanpa mengharapkan balasan 

uang kontan setimpal apapun adalah guru atau ulama”.
4
 

4. Peserta didik 

Kata murid berasal dari bahasa arab „arada, yuridu 

iradatan, muridan yang berati orang yang menginginkn 

(the willer), dan menjadi salah satu sifat Allah Swt yang 

berate maha menghendaki. Pengertian seperti ini dapat 

dimengerti karena seorang murid adalah orang yang 

menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, 

keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik 

untuk bekal hidupnya agar berbahagia dunia dan akhirat 

dengan jalan yang sungguh-sungguh. 

Kata murid juga disebut dengan  kata al-tilmidz yang 

juga berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti pelajar. 

Kata ini digunakan untuk menunjukan kepada peserta 

didik yang belajar dipendidikan islami, dan istilah ini 

antara lain digunakan oleh Ahmad Thalabi. Selanjutnya 

juga terdapat kata al-Mudarris, yang berarti orang yang 

mempelajari sesuatu. Kata ini dekat dengan kata 

                                                             
3 Ibn al-Qayyim al-jauziyah, madarij al-salikin baina manzali iyyaka kanna 

budu wa iya kanasta‟in, ed. „mad “Amair, (airo: Dar al-Hadits. 2002), 309. 
4 Safique Ali Khan, filsafat Pendidikan Al-Ghazali, (Pustaka Setia, 

Bandung: 2005), 62. 
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pendidikan islami, dan seharusnya dugunakan untuk arti 

pelajar pada suatu pendidikan Islami, namun dengan 

praktiknya tidak demikian. 

Istilah lain, berkaitan dengan peserta didik adalah at-

Thalib yang berarti orang yang mencari sesuatu. Konsep 

ini dapat dipahami karena seorang pelajar adalah orang 

yang tengah mencari ilmu pengetahuan, pengalaman, 

keterampilan dan pembentukan kepribadian untuk bekal 

kehidupannya dimasa depan agar berbahagia dunia 

akhirat. Istilah at-Thalib lebih bersifat aktif, mandiri, 

kreatif, dan sedikit bergantung kepada guru. 

 

5. Sayyid Muhammad Naqib al-Attas 

Kata perspektif menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sudut pandang.
5
 Perspektif adalah 

“pengharapan atau tinjuan” yang penulis maksud disini 

adalah tujuan atau pengharapan dan pemikiran menurut 

Syed Muhammad Naquib al-Attas. Nama lengkap al-Attas 

adalah Syed Muhammad Naquib ibn Ali ibn Abdullah ibn 

Muhsin Al-Attas, beliau lahir pada 5 September 1931 di 

Bogor, Jawa Barat. Ayahnya, Syed Ali ibn Abdullah al-

Attas adalah orang yang terkemuka dikalangan syed. 

Ibunya bernama Syarifah Raquan Al-„Aydarus adalah 

keturunan raja-raja Sunda. Al-Attas adalah keturunan ke-

37 dari Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad saw. 

Silsilah yang dapat dilacak secara pasti hingga seribu 

tahun kebelakang, melalui silsilah keluarga sayyid 

Ba‟Alawi di Hadramaut. 

  

                                                             
5 Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI online (Kemendibud: 

Pusat Bahasa, 2012-2018), 177. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam sejarah peradaban adalah salah satu 

komponem kehidupan manusia yang sangat penting. Aktivitas 

tersebut akan terus berjalan sejak manusia pertama ada di 

Dunia dan sampai berakhirnya kehidupan ini.
6
 

  Pendidikan merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan 

untuk mengaktualisasikan segala potensi yang ada pada diri 

peserta didik, baik yang menyangkut ranah afektif, kognitif 

maupun psikomotorik.
7
 Pendidikan adalah proses mengubah 

tingkah laku individu pada kehidupan pribadi dan masyarakat 

alam sekitarnya., dengan cara pengajaran sebagai suatu 

aktivitas asasi dan profesi diantara profesi-profesi dalam 

masyarakat.
8
 

Pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan 

karakter (character building) sehingga para peserta didik dan 

para lulusan lembaga pendidikan dapat berperan dalam 

mengisi pembangunan dengan baik tanpa meninggalkan nilai-

nilai karakter. Untuk membangun manusia yang memiliki 

nilai-nilai karakter mulia, seperti yang dirumuskan dalam 

tujuan pendidikan nasional. Maka dibutuhkan pendidikan 

yang memiliki komprehensif (kaffah) serta ditopang oleh 

pengelolaan dan pelaksanaan yang benar. Secara umum, 

pendidikan Islam memiliki visi utama memanusiakan 

manusia, yaitu menjadikan manusia mampu mengembangkan 

seluruh potensi yang dimilikinya sehingga berfungsi 

maksimal sesuai dengan aturan yang telah Allah dan Rosul 

tetapkan.
9
 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa bahwa 

pendidikan adalah suatu proses dalam mengubah tingkah laku 

individu dengan proes pembelajaran, dalam proses-proses 

tersebut para pendidik bertanggung jawab sepenuhnya agar 

                                                             
6 Beni Setiawan, Agenda Pendidikan Nasional (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 

2008),11.  
7 Ali Ashraf, Horisson Baru Pendidikan Islam (Bandung:Pustaka Firdaus, 

1989), 23. 
8 Omar Muhammad, Falsafah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah, (Terj) Hasan 

Langgulung (Jakarta:Bulan Bintang, 1979), 399. 
9 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta:Amzah, 2017), 5. 
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peserta didik mengenyam pendidikan secara sempurna serta 

mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri 

mereka. 

Dalam perkembangan serta kemajuan IPTEK 

mengakibatkan munculnya nilai-nilai baru. Nilai-nilai tersebut 

ada beberapa yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah 

Swt, namun ada juga yang dapat menyesatkan manusia. Salah 

satunya dalah selalu mengedapankan individualisme dan juga 

egoisme, mumunculkan sikap acuh pada kepentingan 

bersama. Usaha tolong menolong untuk berbuat keburukan 

dan kerusakan dibumi semakin meningkat.
10

 Fenomena yang 

terjadi dalam dunia pendidikan baik dari segi pemimpin, 

pendidik maupun peserta didik. Kondisi ini mempengaruhi 

kualitas pendidikan yang diharapkan. Contohnya adalah adab 

dan etika yang semakin merosot atau hamper hilang dari 

setiap orang, termasuk guru dan murid. Hal ini ditunjukan 

drngsn bsnyaknya siswa yang tidak mempunyai sopan santun 

dalam berbicara, berperilaku dan berpakaian yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam, serta melanggar kode etik peraturan 

sekolah.
11

 

Bila dikaitkan dengan pendidikan, hal ini menunjukan 

rapuhnya landasan moral dan nilai-nilai dalam pendidikan. 

sistem nilai dan ladasan moral yang diharapkan sangat jauh 

dari kenyataan yang diharapkan. Untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan tersebut, pendidikan Islam perlu 

membangun serta mengkontruksi kembali sistem 

pendidikannya sesuai dengan nilai dan moral dalam Islam 

agar membangun peradaban sesuai dengan misi peradaban 

Islam. 

Dengan demikian, konsep pendidikan yang fundamental, 

integral dan dianggap mampu membangun peradaban serta 

                                                             
10 Hadari Nawawi, Pendidikan Dalam Islam (Surabaya:Al-Ikhlas, 1993), 

333. 
11 Muhammad Ali Noer and Azin Sarumpaet, “Konsep Adab Peserta Didik 

Dalam Pembelajaran Menurut Az-Zarnuji Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan 
Karakter Di Indonesia,” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 14, no. 2 

(2017), https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1028. 
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dapat dijadikan sebagai kerangka ataupun landasan 

pendidikan menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas 

tersebut adalah konsep Ta‟dib. Kata Ta‟dib berasal dari kata 

adab. Kata adab merupakan kata dasar untuk kata peradaban. 

Maka dalam aktivitas pendidikan Ta‟dib merupakan upaya 

mempersiapkan pendidik serta peserta didik untuk 

bertanggung dalam membangun peradaban yang berkualitas 

dimasa sekarang dan di masa depan.
12

 

Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas memberikan asumsi 

bahwa sekarang ini banyak terjadi kerusakan adab adab. 

Penyebab utama persoalan ini bersumber dari kebingungan ini 

bersumber dari kebingungan dan kekeliruan persepsi 

keilmuwan para pemimpin yang ada disemua lapisan dalam 

tatanan masyarakat. Baik yang ada didalam sector 

keagamaan,politik, ekonomi dan biokrasi. Kebingungan dan 

kekeliruan persepsi keilmuan ini salah satunya disebabkan 

oleh adanya interfensi pandangan hidup asing, khususnya 

barat yang berlandaskan pada nilai-nilai duaisme, 

sekularisme, humanism, dan sofisme. Akibatnya makna adab 

itu sendiri bergeser jauh dari makna hakiki dalam Islam. 

Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas berpendapat bahwa 

ilmu pengetahuan mempunyai hubungan erat dengan adab. 

Kekeliruan dan kebingungan mengenail Ilmu pengetahuan 

sebagaimna telah dikemukakan diatas akan menciptkan 

ketiadaan dan kerusakan adab dimasyarakat. Oleh karena itu, 

kerusakan adab akan mengakibatkan kerusakan nilai-nilai 

moral, etika serta nilai keagamaan hilang dari kehidupan 

individual dan sosial. Pendidikan terkhusus pendidikan Islam 

dituntut untuk mampu menciptakan sebuah budaya serta 

tradisi menuju terwujudnya masyarakat yang mengedepankan 

peradaban. 

 Adab merupakan persyarat bagi penularan Ilmu 

pengetahuan, sebaliknya, rusaknya Ilmu pengetahuan dapat 

dilacak dari rusaknya adab. Dari kerusakan adab inilah, yang 

                                                             
12 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta:PT. Rajawali 

Grafindo Persada, 2006), 14. 
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akan mengahambat masyarakat dalam melahirkan pemimpin 

yang berkualitas disegala bidang atau lapisan. Ataupun 

sebaliknya memaksa masyarakat melahirkan pemimpin yang 

cenderumh menghancurkan masyarakat daripada 

membangunnya. 
Untuk membenahi kerusakan yang diakibatkan oleh 

kesalahan dalam Ilmu, Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas 

menawarkan sebuah proyek dalam menangani masalah ini. 

Proyek tersebut memerlukan perangkat-perangkat yang kuat. 

Oleh sebab itu, melalui pendidikan Islam proyek ini dapat 

dijalankan. Karena pendidikan Islam merupakan basis utama 

yang seharusnya mampu untuk mencetak manusia beradab. 

Tentunya hal ini sangat penting, sebab loss of adab (hilangnya 

adab) merupakan masalah yang sangat besar khususnya bagi 

umat Islam.  

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, untuk 

mengkaji pemikiran Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas 

tentang konsep adab, maka skripsi ini mengambil tema 

“KONSEP ADAB PENDIDIK  DAN PESERTA DIDIK 

MENURUT SAYYID MUHAMMAD NAQIB AL-

ATTAS”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada konsep adab pendidik 

dan peserta didik menurut Sayyid Muhammad Naqib al-

Attas. 

2. Sub fokus penelitian 

a. Konsep adab pendidik menurut Sayyid Muhammad 

Naqib al-Attas 

b. Konsep adab peserta didik menurut Sayyid 

Muhammad Naqib al-Attas 

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemikiran Sayyid Muhammad Naqib al-Attas 

tentang konsep adab pendidik 
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2. Bagaimana pemikiran Sayyid Muhammad Naqib al-Attas 

tentang konsep adab peserta didik 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan 

dalam hal ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemikiran Sayyid Muhammad Naqib 

al-Attas tentang konsep adab pendidik 

2. Untuk mengetahui pemikiran Sayyid Muhammad Naqib 

al-Attas tentang konsep adab peserta didik 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

bermanfaat, referensi-referensi pada dunia pendidikan 

Islam sebagai masalah adab guru dan murid dengan 

persefsi Sayyid Muhammad Naqib al-Attas. 

b. Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu 

memperkarya bografi dan pembukuan sejarah para 

tokoh Islam di Indonesia. 

c. Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menjadi 

acuan adanya kemerosotan adab guru dan murid 

dalam mencari ilmu. 

d. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan-permasalahan peserta didik dimasa 

sekarang ini. 

e. Dapat mengembalikan dan menumbuhkan peran 

peserta didik dalam menuntut ilmu untuk mendapat 

keberkahan dan kebermanfaat ilmu yang telah didapat 

dari pendidik sebagai kunci kesuksesan dunia dan 

akhirat. 

 

2. Manfaat teoritis 

a. Pendidik  dapat mengetahui bahwa pentingnya adab 

dalan menuntut ilmu bagi peserta didik. 
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b. Dapat sebagai acuan untuk meralisasikan adab dalam 

menuntut ilmu dalam lembaga pendidikan formal 

ataupun non formal. 

c. Dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan penelitian 

dimasa yang akan datatang. 

 

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Jurnal yang ditulis oleh Kholili Hasbi mahasiswa 

Pascasarjana ISID (gontor) yang berjudul “Pendidikan 

Konsep Ta‟dib Sebagai Solusi Pendidikan Islami Di Era 

Global” Vol 2 Nomer 3 Tahun 2009. Dalam 

penelitiannya Kholili membahas lebih dalam konsep 

pendidikan Islam yang dizamannya ini mulai berbelok 

arah dari konsep dasar pendidikan Islam. Sehingga akan 

terdetik kembali ruh Pendidikan Islam yang selama ini 

telah melayang jauh dari sarangnya. Perbedaan dari 

penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya membahas 

konsep pendidikan secara mendalam menurut Kholili. 

Sedangkan persamaaan dalam penelitian ini yaitu sama-

sama mebahas tentang merosonya adab dalam 

pendidikan.
13

 

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Suyuthi dosen IAIN 

Ampel Surabaya, yang berjudul “Ta‟dib Sebagai Upaya 

Rekontruksi Pendidikan Islam Persepektif Syed 

Muhammad naquib Al-Attas” Vol 1 nomor 2 Thun 2011. 

Dalam tulisannya beliau membahas tentang Ta‟dib yang 

digandang-gandang sebagai suatu upaya yang dapat 

membantu perubahan dalam masyarakat melalui 

Pendidikan Islam. Perbedaan dalam penelitian tersebut 

hanya membahas tentang adab, bukan tentang konsep 

adab. Dimana adab tersebut bisa membantu perubahan 

hidup dalam masyarakat. Sedangkan persamaan dalam 

                                                             
13 Kholili Hasbi, “Pendidikan Konsep Ta‟dib Sebagai Solusi Pendidikan 

Islami Di Era Global” 2, no. Nomer 3 (2009). 
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penelitian ini bahwa adab tersebut mampu membawa 

perubahan pada masyarakat pendidikan Islam.
14

 

3. Jurnal Pendidikan Islam M Ma‟ruf, “Konsep Pendidik dan 

Peserta Didik Perspektif Syed Muhammad Naquib Al-

Attas,” tahun 2021. Penelitian ini menganalisis pemikiran 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang konsep 

pendidik dan peserta didik. Jenis penelitian ini 

menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsep Pendidik dan Siswa bagi 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah bahwa seorang 

pendidik adalah seorang guru yang tugasnya tidak hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga melatih jiwa 

dan karakter peserta didik dengan berakhlak mulia. 

berkarakter sehingga dapat dijadikan panutan bagi anak 

didiknya, sedangkan peserta didik adalah seseorang yang 

menuntut ilmu pada seorang pendidik dimana ia tidak 

hanya mengutamakan ilmunya tetapi memahami tata 

krama sebagai siswa serta menerapkannya dalam 

kehidupannya. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

membahas tentang konsep pendidik dan peserta didik 

menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas. Perbedaan 

dari penelitian ini tidak membahas tetang tentang adab 

tepai hanya membahas tentang konsep pendidik dan 

peserta didik saja.
15

 

4. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 

“Konsep Adab Peserta Didik Dalam Pembelajaran 

menurut Az-Zarnuji dan Implikasinya Terhapada 

Pendidikan Karakter di Indonesia,” tahun 2017, volume 

14. Kepribadian   seseorang   tercermin   dari   akhlak   

yang   mulia,   dia   akan mengantarkan  seseorang  

kepada  martabat  yang  tinggi. Akhir-akhir  ini  adab  

yang  mulia  merupakan  hal  yang  mahal  dan  sulit  

                                                             
14 Ahmad Suyuti, “Ta‟dib Sebagai Upaya Rekontruksi Pendidikan Islam 

Pesrsepektif Syed Mummad Naquib Al-Attas” 1 (2011): nomor 2. 
15 M Ma‟ruf, “Konsep Pendidik Dan Peserta Didik Perspektif Syed Naquib 

Al-Attas,” Ta`Limuna: Jurnal Pendidikan Islam 10, no. 2 (2021): 1–10, https://e-

journal.staima-alhikam.ac.id/talimuna/article/view/733. 
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dicari.  Minimnya  pemahaman akan  nilai-nilai  adab 

yang  terkandung  dalam al  qur‟an dan hadits  akan  

semakin memperparah kondisi kepribadian seseorang. 

Untuk  membentuk  pribadi  yang  mulia,  hendaknya  

penanaman  adab terhadap  anak  digalakkan  sejak  dini,  

karena  pembentukannya  akan  lebih  mudah dibanding  

setelah  anak  tersebut  menginjak  dewasa. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah membahas tentang beberapa  

konsep adab yang  perlu  kita  aplikasikan  dalam 

pembelajaran, sehingga akan  tercipta  pribadi  yang  

santun sesuai  tuntunan  al  qur‟an. Adapun perbedaan 

dalam penelitian ini adalah penelitian tersebut hanya 

membas konsep adab peserta didik saja.
16

 

5. Skripsi Misbahuddin Fandy, pendidikan Karakter dalam 

konsep Ta‟dib Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2011. Hasil penelitian ini menunjukan konsep ta‟dib Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas merupakan konfigurasi 

antara „ilm, amal dan adab, serta lebih menekankan pada 

aspek penanaman adab atau karakter baik dengan tujuan 

mewujudkan manusia yang seimbang antara kualitas 

piker, dzikir dan amalanya yang disebut insan adabi 

(manusia berkarakter). Implikasinya terhadap pendidikan 

karakter ialah hakikat pendidikan karakter merupakan 

upaya mendisiplinkan tubuh, jiwa dan ruh yang 

menegaskan pengenalan dan pengakuan terhadap posisi 

yang tepat mengenai hubungannya dengan potensi 

jasmani, intelektual dan ruhaniyah. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

penanaman adab menurut Syed Muhammad Naquib al-

Attas. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini adalah 

konsep tersebut lebih menekankan pada pendidikan 

karakter menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas. 

                                                             
16

 Noer and Sarumpaet, “Konsep Adab Peserta Didik Dalam Pembelajaran 

Menurut Az-Zarnuji Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Karakter Di Indonesia.” 
Al-Hikmah Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan 14, no. 2(2017. 

https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(2).1028. 
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Tentu dari semua judul tersebut terdapat beberapa 

macam persamaan yaitu membahas tentang konsep yang 

diteliti dan dipahami melalui teori-teori dan pendapat dari 

para musafir dalam berbagai sumber baik buku, jurnal, 

artikel, e-book, skripsi yang relevan dan berbagai sumber 

lainnya yang berkesinambungan akan tetapi secara isi dan 

konsep serta konten dan beberapa pembahasan pastinya 

berbeda satu dengan yang lainnya. Pada skripsi ini 

peneliti mengangkat tema mengenai Konsep Adab 

Pendidik dan Peserta Didik Menurut Sayyid Muhammad 

Naqib Al-Attasyang difokuskan pada sub bidang tertentu 

dan mendalami permasalahan yang mengkaji dan 

menganalisa komponem utama yang menjadi 

problematika saat ini di dunia pendidikan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan 

(library research). Apa yang disebut dengan riset 

kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, 

ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan 

penelitian.
17

Sedangkan menurut Mahmud dalam 

bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan 

bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian 

yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau 

majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun 

data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun 

di tempat-tempat lain.
18

 Dari penjelasan di atas dapat 

dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya 

kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah 

                                                             
17 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, 

Jakarta, 2008, 3. 
18 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011), 31.  
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dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus 

mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan 

tahap-tahap penelitian kepustakaan. 

b. Sifat penelitian 

Adapun dalam penelitian ini bersifat deskripsi 

analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

memberi gambaran mengenai suatu keadaan, individu 

ataupun kelompok.  Menurut A. Chaedar Alwasilah, 

sifat penelitian ini dikatagorikan sebagai penelitian 

kualitatif yang menekankankan bahwa setiap temuan 

itu semakin tershahihkan sebelum dinobatkan sebagai 

teori. 

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong prinsip-

prinsip umum yang mendasarkan pada kehidupan 

manusia. Sukmadinata mengatakan, selain deskriptif 

peneliti kualitatif dimaksudkan pula untuk 

mendapatkan data yang bersifat ekslansif yaitu 

memberikan kejelasan tentang hubungan atau pristiwa 

dengan makna terutama menurut partisipan.  

Berdasarkan sifat penellitian yaitu deskriptif analisis 

pada penelitian ini akan mengumpulkan data-data 

melalui berbagai literature,menelaah, mengkaji dan 

mengupas karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

secara rinci dalam memaknai setiap kandungan 

kalimat dan memberi komentar terkait konsep 

pembelajaran aktif kontruktivesme dan adab guru dan 

murid. 

 

2. Sumber data 

a. Data primer 

Sumber primer adalah sumber data pokok yang 

langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. 

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah 

buku yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Filsafat dan 

Praktik Pendidikan Islam, Mizan: Bandung, 2003. 



 14 

2) Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and 

Secularism”, Kuala Lumpur: Art PriningWork 

Sdn 

b. Data sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang 

menurut peneliti menunjang data pokok. Buku-buku 

yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan 

sebagai pendukung data primer.
19

 

1) Imam Nawawi. Adab Guru dan Murid, 

Sukoharjo: POS Media Grup, 2019. 

2) Muhammad Ardiansyah. Konsep Adab Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas. Depok: At-Taqwa, 

2020. 

 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber 

data. Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan 

menggali data yang bersumber dari sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Oleh karena itu sumber data 

berupa data data tertulis, maka teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 

teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan 

dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi berarti cara menggali dan 

menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam 

bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar maupun karya-

karya yang lain.
20

 

 

 

                                                             
19 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu 

Sosoal Humaniora Pad Umumnya, Pustaka Pelajar, 2010, 233. 
20 Milya Sari and Asmendri, “Metode Penelitian Kepustakaan (Library 

Research),” Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian 

Pendidikan IPA 2, no. 1 (2018). 
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4. Teknik analisis data 

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, 

mengorganisasikan, data secara sistematis dan rasional 

untuk memberikan bahan jawaban terhadap 

permasalahan.
21

Analisis konten (content analysis) atau 

kajian isi adalah metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik 

kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.
22

 

Sementara Harold D. Lasswell menyatakan bahwa 

analisis konten (content analysis) adalah penelitian yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan 

tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun 

informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. 

Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis 

konten (content analysis) karena jenis penelitian ini 

adalah jenis penelitian kepustakaan, di mana sumber 

datanya adalah berupa buku dan dokumen-dokumen 

maupun literatur dalam bentuk yang lain.
23

 

  

                                                             
21 Suryana, metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Bandung:UPL, 2010), 43. 
22 Walter Rinaldy, Analisis Isi (Content Analysis), 

http://rinaldytuhumury.blogspot.co.id/2012/07/analisis-isi-content-analysis.html, 16 

Nov 2015 
23 James Danandjaja, “Metode Penelitian Kepustakaan,” Antropologi 

Indonesia 0, no. 52 (2014), https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi Adab 

Secara etimologi al-adab (adab) memiliki arti yaitu bentuk 

kesopanan dan etika berinteraksi yang baik dengan sesorang 

atau antar pihak lain. Adab dalam pandangan syariat islam 

bukanlah perkara remeh. Bahkan merupakan salah satu inti 

dari ajaran pendidikan agama islam. Adab memiliki arti 

kesopanan, keramahan, dan kehalusan dalam budi pekerti, 

menerapkan sesuatu pada tempatnya. Dapat disimpulkan 

bahwa tataran etimologi adab berate suatu etika atau 

kesopanan dan bermakna sebagai aturan tingkah laku praktis 

yang dipandang menentukan kesempurnaan proses 

pendidikan. Adab adalah tata aturan interaksi antara aspek 

yang terlihat dalam lingkup pendidikan.
24

 

Namun dapat disimpulkan bahwa adab merujuk pada 

aspek secara material berbeda namun mempunyai tujuan yang 

sama, yaitu untuk memiliki suatu kesempurnaan. Pertama, 

merujuk kepada tingkah laku praktis terkait moralitas profesi 

(guru, murid, kuasa hokum, sekretaris dan lain sebagainya). 

Sedangkan kedua, merujuk pada dimensi intelektual 

khususnya kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar. 

Dari definisi diatas secara terminology dapat didefinisikan 

bahwa adab dapat dimaknai sebagai budi pekerti yang baik, 

perilaku yang terpuji, jiwa akhlak yang terdidik, kedisiplinan 

untuk menjadi orang yang beradab, moral atau moralitas, 

watak, nilai etika dan karakter serta teknis praktis yang dapat 

dimaknaisebagai tata karma dan sopan santun. Karena adab 

merujuk pada pengenalan dan pengakuan atas tempat 

kedudukan dan keadaan yang tepat dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Al-Attas adab adalah suatu konsep yang pada 

hakikatnya merupakan inti dari pada proses pendidikan Islam. 

                                                             
24

 Rahendra maya, “Karekter (adab) guru dan murid”. Dalam jurnal 

Edukasi Islam, Vol. 06 No. 12, 2017.H, 25. 
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Adab adalah sebuah metode dalam membimbing beberapa 

umat dalam diri manusia, seperti pengetahuan („ilm), amal 

pengajaran (ta‟lim) dan pendidikan yang terbaik („tarbiyah).
25

 

Sejalan dengan ajaran islam salah satuyang menjadi unsur 

penting yaitu akidah, ibadah adab dan muamalah, ini semua 

tidak bia dipisahkan. Apabila ada salah satu yang dilupakan 

maka akan menjadi ketimpangan dalam perkara urusan dunia 

terlebih akhirat.hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

                   

                

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang 

banyak mengingat Allah. (Q.S. Al-Ahzab: 21) 

 

Serta Hadits yang dijelaskan oleh Rosulullah Saw sebagai 

berikut: 

َعْن َأِب َذرٍّ قَاَل قَاَل ِلَ النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ََل ََتِْقَرنَّ ِمْن 
طَْلق   اْلَمْعُروِف َشْيًئا َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجه    

"Dari Abu Dzar dia berkata; Nabi shallallahu „alaihi 

wasallam berkata kepadaku: “Janganlah kamu menganggap 

remeh sedikitpun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya 

bermanis muka kepada saudaramu (sesama muslim) ketika 

bertemu. ”(HR. Muslim). 

 

1. Prinsip Penerapan Adab 

Pendidikan dimaknai oleh al-Attas proses penanaman 

adab (ta‟dib) ke dalam diri manusia. Tujuan dari 

                                                             
25

 Aliy Asad, Ta‟lim Mutalim. (Kudus:Menara Kudus, 2007). 
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pendidikan adalah menghasilkan manusia yang baik.
26

 

Baik dalam hal ini ialah adab dalam pengertian yang 

menyeluruh, meliputi aspek spiritual maupun material 

seseorang dalam usahanya menanamkan kualitas 

kebaikan. Maka, dalam taraf ini kita bisa memahami 

bahwa adab adalah kebaikan itu sendiri. 

Adab sendiri didefinisikan al-Attas sebagai pengenalan 

dan pengakuan terhadap realita bahwasanya ilmu dan 

ciptaan telah disusun secara hierarki berdasarkan derajat 

dan martabat kedudukan, dan tempat yang tepat seseorang 

dalam kaitannya dengan realita tersebut, dan terhadap 

kapasitas dan potensi fisik, intelektual dan spiritual 

seseorang.
27

 Pengenalan dan pengakuan akan tempat yang 

tepat merupakan aspek penting untuk mendefinisikan 

manusia yang baik‟ dalam pandangan al-Attas. Dimana 

terminologi tempat yang tepat menggambarkan sebuah 

realitas dan kebenaran yang memiliki korespondensi dan 

koherensi dengan tempat yang pantas. Al-Attas juga 

mengungkapkan bahwa baik di sini, tidak hanya dalam 

konteks sosial secara umum, melainkan yang lebih 

penting harus dimulai dari „diri sendiri.
28

 Hal ini berkaitan 

dengan prinsip keadilan yang harus dimulai diri sendiri. 

Konsepsi manusia yang baik ini, berdasar pada pandangan 

bahwa diri manusia bersifat universal. 

Pendidikan dalam hal ini, bermakna menanamkan 

nilai-nilai yang bersifat universal, yang tidak lain adalah 

adab itu sendiri. Dalam hal kepemimpinan, seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya bahwa prinsip dan nilai 

kepemimpinan harus bersifat universal dan tidak terdapat 

perbedaan, sehingga prinsip dan nilai ini tidak dapat 

dikalahkan oleh kepentingan pribadi. Maka, pendidikan 

                                                             
26 Syed Muhammad Naquib Al-Attas, The Concept of Education in Islam 

(Kuala Lumpur: International Institue of Islamic Thougt and Civilization (ISTAC), 

1999), 22.  
27 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas, 172. 
28 Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: 

IBFIM, Cet. III, 2014), 148. 
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memiliki peran yang sangat signifikan agar manusia 

mampu untuk menegakkan nilai dan prinsip 

kepemimpinan tersebut. Sehingga, manusia mampu 

melaksanakan amanah sesuai dengan ketetapan dan 

ketentuan Tuhan.
29

 

 

2. Pentingnya adab bagi pendidik dan peserta didik 

Menurut Al-Attas adab adalah suatu konsep yang pada 

hakikatnya merupakan inti dari pada proses pendidikan 

islam. Adab adalah sebuah metode dalam stuktur 

konsepnya membimbing beberaapa unsur dalam diri 

manusia, seperti pengetahuan ('ilm), amal, pengajaran 

(ta'lim) dan pendidikan yang terbaik („tarbiyah). Sejalan 

dengan ajaran islam salah satu yang menjadi unsur 

penting yaitu : aqidah, ibadah, adab, dan muammalah, ini 

semua tidak bisa dipisahkan, apabila salah satu dilupakan 

maka akan menjadi ketimpangan dalam perkara urusan 

dunia terlebih diakhirat. Hal ini sebagaimana di 

gambarkan dalam firman Allah SWT : (Al-Furqan:63) 

Dalil di atas menunjukan penting nya adab bagi 

manusia oleh karena itu, hendaknya kita selalu 

memanifestasikan hal tersebut agar kita mendapatkan 

kedudukan yang mulia dihadapan Allah SWT dan 

rasulnya serta kepada manusia. Dan penjelasan tersebut 

terlihat jelas bahwa betapa penting nya adab bagi manusia 

dalam islam. Selain itu pentingnya adab bagi manusia 

karena adab menuntun manusia kepada tingkah laku 

yangbaik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang 

buruk.Serta dapat mengatur, mengarahkan manusia 

kepada fitrahnya yaitu menyembah dan taat kepada Allah 

SWT. Dengan adab yang benar niscaya manusia dapat 

menyelamatkan dirinya dari pikiran-pikiran dan perbuatan 

yang keliru dan menyesatkan. 

 

                                                             
29 Suhandi Suhandi, “Konsep Pendidikan (Al-Ta‟dib) Untuk Membentuk 

Kepemimpinan Menurut Al-Attas,” Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran 

Islam 18, no. 2 (2020), https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4870. 
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3. Adab dalam pendidikan Islam 

Adab merupakaan salah satu syarat pentingg yang 

harus dimiliki bagi para penuntut ilmu dan kepadaa asiapa 

saja ilmu diberikan. Penerapan adab dalam konsep 

pendidikan islam sangat urgin karena aspok-aspek ilmu 

dan prosesi pencapaiannya dilakukan dengan pendekatan 

tauhidy dan objek-objeknya diteropong dengan 

pandangan hidup islami. Bila adab dijadikan bagian yang 

terintegrasi dalam pendidikan maka peserta didik tidak 

hanya cerdas dalam pola pemikiran dan keterampilan saja, 

akan tetapi paham untuk apa ilmu yang dimiliki dan 

digunakan dengan baik sesuai kebutuhan yang di 

inginkan.
30

 Karena posisi adab itu penting pengingkaran 

terhadapnya akan menimbulkan kekacauan dan ketidak 

adilan yang pada akhirnya menampakan kebingungan dan 

kekeliruan dalam ilmu tersebut. “Akibatnya bukan hanya 

berdampak pada pribadi yang bersangkutan tetapi juga 

berdampak luas bagi masyarakat luas dan orang di 

sekililing nya.
31

 

Dalam implementasi kehidupan, masyarakat yang 

beradab akan memuliakan orang-orang yang beriman, 

orang sholih, dan orang yang bertaqwa, bukan orang yang 

berkuasa, banyak harta, keturunan raja, berparas rupawan, 

dan banyak anak buah ( budak).
32

 Karena itu jika ingin 

merujuk kepada rasulullah sebagai Uswatun Hasanah suri 

tauladan yang baik, pemimpin yang baik adalah yang 

mampu mengembangkan masyarakat yang beradab.
33

 

Dengan memahami konsep adab tersebut setiap 

pendidik bisa menerapkan nilai-nilai agama dalam 

memotivasi kesadaran moral anak.”Penerapin adab dalam 

                                                             
30 Andian Husain, Pendidikan Islam Membentuk‟ Manusia Berkarakter Dan 

Beradab (Jakarta:PT. Cakrawala Surya Prima, 2012). 
31 Toha Machun, “Pendidikan Adab,” Hurnal El -BAnat 6, no. NO 2 (2016): 

299. 
32 Joko Ibrahim, “Signifikasi Akhlak Dalam Pendidikan Islam Studi Moral 

Sayyid Mujubba Musawi Lari,” Jurnal At-Tafrik 10, no. No 1 (2017). 
33 Kadar M.Yusuf, Tafsir TArbawi Pesan-Pesan Al-Qur‟an Tentang 

Pendidikan (Jakarta: Amzah, 2013). 
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pendidikan merupakan keniscayaan yang harus dilakukan 

dalam dunia pendidikan. Ibnu Jama'ah pernah 

mengatakan, "mengamalkan satu bab itu lebih baik lebih 

baik dari pada tujuh puluh bab ilmu yang hanya sekedar 

dijadikaan sebagai pengetahuan" secara umum adab 

merupakan bagian dari pada hikmah dan keadilan 

sehingga hilangnya adab akan mengakibatkan 

kedzoliman, kebodohan, dan bahkan kegilaan secara 

alamiah. 

 

B. Tinjauan Adab Pendidik 

1. Pengertian pendidik 

Guru dalam konteks pendidikan biasa disebut dengan 

pendidik. Menurut UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru 

dan dosen, guru adalah “pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.
34

  

Adapun dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering 

disebut dengan ustadz, murabbi, mua‟lim, mu‟adib, 

mudaris dan mursyid.35 Semuanya biasa disebut dengan 

sebutan guru. Walaupun ada beberapa perbedaan dalam 

karakteristik dan tugasnya. Beberapa perbedaan 

karakteristik tugas guru adalah: 

a. Ustadz yaitu guru yang dituntut untuk komitmen 

terhadap profesionalisme dalam mengemban 

tugasnya. 

b. Murabbi yaitu orang yang mendidik dan menyiapkan 

peserta didik agar mampu menjadi orang-orang yang 

kreatif dan tidak merusak dari dirinya, masyarakat 

dan alam disekitarnya. 

                                                             
34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), 3. 
35 Sukring, Pendidik dan Peserta Didik Dalam Islam, (Yogyakarta:Graha 

Ilmu, 2013). 



 23 

c. Mu‟alim yaitu orang yang mampu menguasi ilmu dan 

mampu menjelaskan serta mampu mengajarkannya. 

d. Mu‟addib yaitu orang yang mampu menyiapkan 

peserta didik untuk bertanggung jawab dalam 

membangun peradaban yang berkualitas. 

e. Mursyid yaitu orang yang mampu menjadi tauladan, 

panutan bagi peserta didiknya.
36

 

Hal ini sebagaimana ditemukan dalam firman Allah 

sebagai berikut: 

                        

                

Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) 

seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya 

kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan 

kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu 

benar!”. (Q.S. Al-Baqarah:31) 

Sebagiaman hadits nabi berikut: 

َعْثِِن ُمَعنًِّتا  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنَّ اللََّه َلَْ يَ ب ْ
 َوََل ُمتَ َعنًِّتا َوَلِكْن بَ َعَثِِن ُمَعلًِّما ُمَيسًِّرا

Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak mengutusku 

sebagai orang yang kaku dan keras akan tetapi 

mengutusku sebagai seorang pendidik dan 

mempermudah”. (HR. Muslim No 2703) 

Guru sebagai seorang pendidik disebut mu‟addib 

yaitu orang yang berusaha mewujudkan budi pekerti 

yang baik atau akhlakul karimah, sebagai 

pembentukan nilai-nilai moral. Sementara guru 

                                                             
36 Ibid., 80. 
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sebagai pengajar disebut mu‟allim yaitu orang-orang 

yang mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik, sehingga peserta didik mengerti, 

memahami, menghayati dan dapat mengamalkan 

berbagai ilmu pengetahuanyang disebut sebagai 

transfer of knowledge.37
 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat 

kita fahami bahwa tugas guru sangat berat, karena 

guru bukan hanya bertanggung jawab mengajarkan 

materi namun juga mendidik sehingga murid menjadi 

beradab dan berakhlak yang baik. 

2. Tugas dan kewajiban guru 

Untuk mendidik manusia yang berkarkter agamis serta 

mempunyai nilai-nilai spiritual yang tinggi kepada 

seorang pendidik, maka diperlukan nya pendidikan yang 

terarah. Chairul anwar mengatakan dalam bukunya: 

Pendidikan yang terarah merupakan pendidikan yang 

berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia dalam 

pendidikan. Artinya seorang pendidik diharapkan mampu 

memberikan pendidikan yang bisa membentuk manusia 

secara utuh, baik dari sisi dimensi jasmani maupun dari 

sisi mental.
38

 

Menurut al-Syalhub Fuad dalam kitab nya,”.Al-

Mu'allim al-Awal Shalallhu Alaihi Wasalam.Beliau 

berkata Tidak ada pekerjaan yang paling mulia selain dari 

pada pekerjaan sebagai pendidik (guru). Pekerjaan 

menjadi guru adalah perkarjaan yang paling mulia dan 

paling luhur.Semakin tinggi dan semakin bermanfaat ilmu 

yang diajarkan, maka outomatis yang mengajarkan nya 

juga semakin tinggi derajatnya. 

Menurut Imam Al‟-Ghazali, seorang pendidik yang 

mengamaliah ilmunya lebih sempurna dari pada seorang 

                                                             
37 Abdul Mu‟ti & Chabib Thoha, Abdul, PBM-PAI di sekolah, 

(Semarang:Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 1998), Cet. 1, 179. 
38 Choirul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan (Yogyakarta:SUKA 

Press, 2015). 
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yang ibadah kepada allah SWT seperti puasa, dan sholat 

setiap malam. guru merupakan pelita bagi orang yang 

hidup semasa dengannya akan memperolehnya pancaran 

nur keilmuanya. Andai kata dunia tidak ada pendidik, 

niscaya manusia seperti bintang sebab pendidikan adalah 

upaya mengeluarkan manusia dari sifat kebinatangan 

(hayawaniyah‟) kepad sifat kemanusian (insaniyah‟).Ia 

juga menyatakan bahwa tugas utama seorang pendidik 

adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, 

serta membawa manusia untuk ber-taqarrub kepada Allah 

SWT.
39

 

Allah mengajarkan para Rasul-nya melalui wahyu. 

Materi pembelajaran yang disampaikan Allah kepada 

mereka berupa pesan-pesan yang  berisi perintah dan 

larangan, yang selanjutnya diajarkan pula kepada 

umatnya. Dengan demikian para rasul tersebut merupakan 

guru bagi umatanya. Didalam Al-Qur‟an beberapa ayat 

mendeskripsikan tugas rasul dan selanjutnya menjadi 

tugas seorang guru atau seorang pendidik. Didalam surat 

Al-Baqarah Allah SWT berfirman: (Al-Baqarah; 129) 

                        

                     

Artinya: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka 

seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan 

membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan 

mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka, dan 

menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang 

Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S. Al-Baqarah (2):129) 

Menurut Said hawa ada beberapa hal mendasari dari 

tugas dan tanggung jawab seorang pendidik, khususnya 

                                                             
39 Imam Al-Ghazali, Mutiara Ihya Ulumuddin (Bandung:Ter.Irwan 

Kurniawan, 1997). 
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dalam proses pendidikan dan pelatihan pengembangan 

kesehatan ruhani (ketakwaan), antara lain : 

a. Pendidik  harus memiliki belas kasih kepada murid 

dan memperlakukan nya sebagai anak (sendiri). 

Dengan tujuan menyelamatkan mereka dari api 

neraka di hari akhirat, bahkan lebih penting dari 

menyelamatkan orang tua terhadap anaknya dari api 

neraka. Oleh karena itu hak guru lebih besar dari hak 

orang tua.Karena orang tua adalah sebab keberadan 

sekarang dan kehidupan yang fana, sedangkan guru 

adalah sebab kehidupan yang abadi. 

b. Pendidik hendaknya tidak meninggalkan nasihat 

kepada muridnya, dan mendalami ilmu yang 

tersembunyi sebelum mengusai ilmu yang jelas. 

Kemudian 43 meningkatkan murid bahwa tujuan 

mencari ilmu adalah taqarrub kepada Allah bukan 

untuk meraih kekuasan, kedudukan, dan persaingan. 

c. Hal ini termasuk pelik-pelik tugas mengajar, yakni 

mencegah murid dari akhlak yang tercela (al-

sayyidah), dengan cara tidak langsung dan 

terangterangan sedapat mungkin, serta dengan kasih 

sayang, bukan dengan celaan. Karena mencegah 

terang-terangan akan mengurangi kewibawaan, 

menimbulkan keberanian untuk membangkan dan 

akan merangsang untuk berisiskeras mempertahankan 

nya. 

d. Bagi murid yang kemampuannya terbatas, sebaiknya 

disampaikan hal-hal yang jelas dan cocok dengannya. 

e. Hendaknya guru melaksanakan ilmu, yakni 

perbuatannya tidak mendustakan atau bertentangan 

dengan perbuatannya karena ilmu dikatahui dengan 

mata hati, sementara amal diketahui oleh mata, 

sedangkan orang yang memiliki mata jauh lebih 

banyak. 
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3. Kode etik pendidik 

Kode etik pendidik merupakan norma dan asas yang 

dijadikan pedoman sikap dan perilaku dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik. Dalam organisasi 

PGRI disebutkan bahwa Guru di Indonesia haruslah 

berjiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, turut 

bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
40

 

Oleh sebab itu, pendidik di Indonesia dipanggil untuk 

menuaikan karyanya dengan memodomani dasar-dasar 

berikut: 

a. Membimbing peserta didik untuk membentuk 

manusia seutuuhnya yang berjiwa pancasila. 

b. Pendidik memiliki dan melaksankan kejujuran 

professional. 

c. Pendidik berusaha memahami peserta didik sebagai 

bahan untuk melakukan bimbingan dan pembinaan. 

d. Penddik memelihari hubungan baik dengan orang tua 

murid dan masyarakat disekitarnya. 

e. Pendidik menciptakan suasana sekolah sebaik-

baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar 

mengajar. 

f. Pendidik secara pribai dan bersama-sama memelihara 

dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 

g. Pendidik memelihara hubungan seprofesi, semangat 

kekeluargan, dan kesetiakawanan social. 

 

4. Konsep Adab Pendidik 

Dalam hal pembelajaran, Al-Gazali sangat 

menekankan aspek adab antara guru dan murid. 

Menurutnya, guru hendaknya memiliki sifat kasih sayang 

terhadap murid-muridnya, dan memperlakukan mereka 

dengan lemah lembut seperti mereka memperlakukan 

                                                             
40 Muhammad Jufni, Syifa Saputra, and Azwir, “Kode Etik Guru Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan,” Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, Dan 

Humaniora 8, no. 4 (2020). 
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anaknya sendiri. Guru juga hendaknya berlaku jujur 

terhadap murid- muridnya, seperti perwujudan sikap 

mental seorang yang berilmu („alim).  

Menurut Al-Ghazali, seorang alim hendaknya 

berkomitmen terhadap ilmunya dengan berbuat sesuai 

dengan ilmunya. Seorang alim juga hendaknya dapat 

menimbulkan motivasi yang tinggi kepada orang lain agar 

memiliki semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. 

Tidak gengsi mengatakan tidak tahu jika memang tidak 

tahu. Tidak mengatakan suatu kebenaran kepada orang 

yang diyakini tidak memiliki kemampuan (Istitha‟ah) 

dalam memahami dan mengamalkan kebenaran tersebut, 

seperti kebenaran konseptual/filosofis dalam masalah 

ilmu kalam. Seorang alim juga hendaknya adalah 

pendengar yang baik, sehingga dapat menghargai 

pendapat orang lain dan bersedia menerima suatu 

argumen yang benar sekalipun datang dari lawan debat.
41

 

Adapun adab guru menurut Imam Nawawi terbagi 

kedalam empat bagian, yakni sebagai berikut: 

a. Adab guru terhadap dirinya sendiri 

Imam Nawawi menyebutkan dalam dua kitabnya 

yakni kitab Al-Tibyan Fi Adabi Ḥamalah Al-Qur‟an 

dan Al-Majmu‟ Syarḥ Al-Muhazzab beberapa adab 

yang harus dimiliki oleh pengajar, yakni : 

1) Menata niat bahwa mengajar ialah semata-mata 

karena ridha Allah 

Pertama kali yang harus diperhatikan oleh para 

pengajar yakni agar menata hati dan 

memantapkan niat bahwa mengajar karena 

semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu Wa 

Ta'ala”.
42 

                                                             
41 Dailimi Julis, “Pemikiran Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam 

Di Indonesia,” Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam Sulthan Thaha Saifuddin, 2015, 
135, http://media.nelti.com/media/publications/5666I-ID-al-Ghazali-pemikiran-

kependidikan-dan-im.pdf (Diakses 4 Agustus 2022). 
42 Al-Nawawi, Al-Tibyan Fi Adabi Hamalah Al-Qur‟an (Jakarta: Dar Al-

Kutub Al-Islamiyah, 2012), 22. 



 29 

              

             

              

      

Artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orang 

mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). 

Mengapa sebagian dari setiap golongan di 

antara mereka tidak pergi untuk memperdalam 

pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. 

(Q.S. At-Taubah: 122) 

Tidak menodai ilmu dan pengajarannya dengan 

sikap tamak ataupun mencari perhatian murid 

ataupun simpati murid seperti mengharapkan 

hadiah dari murid.
43

 

2) Berakhlak mulia seperti dermawan, zuhud pada 

dunia, murah hati, ramah, berwajah ceria tanpa 

keluar dari batas kewajaran, toleran, sabar, 

khusyuk, tenang, berwibawa, rendah, hati, 

menghindari tertawa dan banyak canda, konsisten 

dengan adab-adab syar‟i yang zahir maupun 

bathin, dan sikap mulia lainnya. Sikap tersebut 

seharusnya ada pada guru pendidikan agama 

Islam. 

3) Waspada terhadap sifat dengki, riya, ujub, dan 

sifat meremehkan orang lain meskipun orang itu 

berada lebih rendah derajatnya. 

                                                             
43 Ibid., 22. 
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4) Hal ini sangat perlu diperhatikan karena seorang 

pendidik khususnya guru pendidikan agama Islam 

mengajarkan materi-materi keislaman. 

5) Banyak mengamalkan dzikir seperti tasbih, tahlil 

dan memperhatikan adab dalam berdoa. 

6) Tidak merendahkan ilmu dengan datang ketempat 

orang yang ingin belajar, kecuali jika memberi 

manfaat yang besar karena berdakwah. Hal ini 

tidak lain untuk menjaga harga diri seorang guru 

sehingga murid tidak meremehkan gurunya. 

 

C. Tinjauan Adab Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Peserta didik merupakan sumberdaya utama dan 

terpenting dalam proses pendidikan formal. Tidak ada 

peserta didik, tidak ada guru.Sebaliknya, guru tidak bisa 

mengajar tanpa peserta didik. Karenanya, kehadiran 

peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses 

pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan 

dan menurut interaksi antara pendidik dan peserta didik. 

Kata murid berasal dari bahasa arab yaitu arada, 

yuridu, iraadatan, muridaan artinya orang yang 

menginginkan. Menurut Abudin Nata, kata murid 

diartikan sebagai orang menghendaki untuk mendapatkan 

ilmu pengetahuan, keterampila,pengalaman dan 

kepribadian yang baik dengan sungguh-sungguh sebagai 

bekal hidup di dunia maupun diakhirat. Disisi lain, istilah 

lain yang digunakan dalam bahasa arab yaitu tilmidz yang 

bertai pelajar.  

Istilah lain yang berhubungan dengankata murid 

adalah al-muta‟allim yang artinya orang yang mencari 

ilmu pengetahun.
44

 Murid adalah salah satu komponen 

dalam system pendidikan Islam. Murid merupakan “raw 

material” (bahan mentah) didalam proses transformasi 

                                                             
44 Deden Makbuloh, Pendidikan Islam Dan Penjaminan Mutu (Jakarta: Raja 

Grafindo, 2016), 179. 



 31 

yang disebut pendidikan.
45

 Murid merupakan orang yang 

belum dewasa dan memiliki sejumlahpotensi 

(kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan. 

Berbeda dengan komponen-komponen lain dalam 

sistem pendidikan karena kita menerima material ini 

sudah setengah jadi sedengkan komponen lain dapat 

dirumuskan dan disusunsesuai dengan keadaan dan 

fasilitas dengan kebutuhan yang ada. Mentalnya sehingga 

keinginan mendapatkan pengetahuan bukan semata-mata 

untuk memuasakan rasa ingin tahu saja atau hanya untuk 

memperoleh keuntungan material semata. Melainkan 

untuk menjadikan manusia yang berbudi luhur serta 

melahirkan kesejahteraan keterampilan spiritual, mental, 

dan juga fisik.
46

 

 

2. Etika Peserta Didik 

a. Menurut Al-Ghazali, peserta didik memiliki beberapa 

kewajiban yaitu:
47

 

b. Mengutamakan penyucian diri dari akhlak tercela 

dansifat buruk, sebab ilmu itu bentuk peribadatan hati. 

Shalat dan pendekatan batinkepada Allah. 

c. Peserta didik menjaga diri dari kesibukan-kesibukan 

diniawi dan berkelana dari tempat tinggalnya. 

d. Tidak membusungkan dada terhadap guru (orang 

alim), melainkan bersedia patuh dalam segala hal 

urusan dan bersedia mendengarkan. 

e. Penuntut ilmu hendaknya mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan dapat memperoleh ilmu yang 

paling mulia. 

f. Tujuan penuntut ilmu adalah untuk membersihkan 

batin dan mmenghiasi dengan keutamaan serta 

                                                             
45 Ibid., 6. 
46 Miftahul huda, “Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial” 

Edukasi:Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 10. 1 Februari (2015), 165-88. 
47 Abd. Ranchman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah 

Keilmuan tokoh Klasik Sampai Modern, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), 116-18. 
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pendekatan diri kepada Allah Swt serta meningkatkan 

spiritualnya. 

 

3. Tugas dan Kewajiban Peserta Didik  

Muliannya kedudukan ilmu dalam Islam, maka 

seorang yang beradab tidak akan menyia-nyiakan 

umurnya untuk menjauhi ilmu atau mengejar ilmu yang 

tidak bermanfaat atau salah niat dalam meraih ilmu. Pada 

hakikatnya ilmu adalah salah satu Allah Swt karena sifat 

itulah Dia disebut dengan „Alim (uang maha tahu). Dia 

adalah sumber utama Ilmu. Segala pengetahuannya yang 

diperoleh manusia merupakan anugrah-Nya. Ilmu Allah 

sangat terbatas, manusia hanya memperoleh sedikit saja 

karena keterbatasan pikiran dan potensi yang ada dalam 

jiwanya. Banyak ayat Al-Qur‟an yang menyebutkan, 

bahwa Allah yang memberikan kita ilmu. 

a. Firman Allah dalam surah Al-Isra‟ ayat 1 sebagai 

berikut:
48 

               

                      

                

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah 

memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada 

malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang 

telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami 

perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda 

(kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. Al-Isra‟ (17): 

1) 

b. Dan surat lain yang relevan yaitu surat An-Nisa ayat 

113 sebagai berikut:
49

 

                                                             
48 Kementrian Agama, 269. 
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 “Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 

kepadamu (Nabi Muhammad), tentu segolongan dari 

mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. 

Akan tetapi, mereka tidak menyesatkan, kecuali 

dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit 

pun. Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur‟an) dan 

hikmah (sunah) kepadamu serta telah mengajarkan 

kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. 

Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat 

besar.” (Q.S. An-Nisaa‟ (4): 113) 

Kedua ayat tersebut menyatakan, “yang mengajar 

manusia dengan pena dan telah mengajarkan 

kepadamuapa yang belum engkau ketahui” 

berdasarkan ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah Swt 

maha guru bagi seluruh umatnya. Ilmu pengetahuan 

yang dimiliki manusia merupakan ilmu dan 

pengetahuan yang telah diajarkannya. 

 

4. Adab peserta didik 

Adab merupakan sendi-sendi kehidupan yang 

seharusnya selalu mewarnai hidup tanpa terkecuali. Di 

mana dan kapan pun keberadaan manusia, seharusnya 

selalu menjunjung tinggi yang namanya sebuah adab. 

                                                                                                                                   
49 Ibid., 96. 
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Adab bangun tidur, adab makan, adab bertetangga dan 

sampai kepada adab dalam menuntut ilmu. 

Menurut Az-Zarnuji adab belajar meliputi: Bagimana 

berniat dalam belajar, bagaimana memilih ilmu, guru, 

teman, dan ketabahan di dalam belajar, kemudian 

bagaimana penghormatan terhadap ilmu dan ulama, 

bagaimana keseriusan, ketekunan, dan minat dalam 

belajar, permulaan belajar, tata tertib belajar, tawakal 

dalam belajar, dan wara‟ dalam belajar. Itu semua adalah 

adab dan norma-norma serta tata urut belajar menurut Az-

Zarnuji yang dijelaskan dalam kitabnya Ta‟lim al-

Muta‟allim. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Niat saat belajar 

Menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta‟limnya 

menyatakan bahwa belajar harus diniati untuk 

mencari ridha Allah, mengharap kebahagiaan di 

akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya 

sendiri dan dari segenap orang-orang bodoh, 

menghidupkan agama dan melestarikan agama. Dan 

dalam menuntut ilmu hendaklah diniatkan juga untuk 

mensyukuri atas karunia akal dan kebugaran badan, 

hendaklah tidak diniati untuk mencari popularitas, 

tidak untuk kekayaan, juga tidak diniati untuk 

mencari jabatan dan semacamnya. 

 Namun demikian, Az-Zarnuji memperbolehkan 

mencari jabatan dengan pendidikannya dengan syarat 

hanya untuk menyeru kebaikan dan mencegah 

kemunkaran, menegakkan kebenaran dan 

mengagungkan agama bukan untuk kepentingan hawa 

nafsunya.
50

 

b. Memilih ilmu 

Diungkapkan Az-Zarnuji bahwa: “Adapun dalam 

memilih guru, hendaknya memilih orang yang lebih 

alim (pandai), lebih wara‟ dan lebih tua. Az-Zarnûjî 

juga mengutip pendapat Abu Hanifah mengenai sifat-

                                                             
50 Az-Jarnuji, Tt. Ta‟limul Muta‟alim (Suabaya: Nurul Hadi, 2017). 
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sifat tertentu yang harus dimiliki oleh guru, sebagai 

berikut: 

َقاِصدِ 
َ
َلُة ََلَا َأْحَكاُم امل  الَوِسي ْ

Artinya: “Hukum suatu yang menjadi wasilah, 

tergantung pada tujuan-tujuannya”.  

c. Menghormati ilmu, dan ahli ilmu 

Dalam melaksanakan pendidikan Islam, peranan 

guru sangat penting sekali, artinya guru memiliki 

tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan 

tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai 

dan menghormati orang-orang yang berilmu. Di 

antara menghormati ilmu, menurut Az-Zarnuji adalah 

sebagai berikut:  

Az-Zarnuji menjelaskan tentang penghormatan 

terhadap guru dalam pasal tertentu, yaitu pasal ke 

empat tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. 

Yaitu sebagai berikut: 

1) Memberikan sesuatu berupa hartanya atau apapun 

berupa sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit. 

Hal tersebut dilakukan agar anaknya bisa menjadi 

orang yang alim, jika anaknya tidak berhasil 

menjadi orang alim maka cucunya yang akan 

menjadi orang alim. 

2) Tidak berjalan kencang di depannya 

3) Tidak duduk di tempat duduk gurunya 

4) Tidak memulai percakapan dengannya kecuali 

atas izinnya 

5) Tidak banyak bicara di hadapan guru 

6) Tidak menanyakan sesuatu ketika guru sedang 

bosan 

7) Menjaga waktu dan tidak mengetuk pintu atau 

kamarnya, tetapi harus menunggu sampai beliau 

keluar 

8) Menjauhi amarahnya dan menjalankan perintah 

yang baik darinya. Jika guru memerintahkan hal 
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yang bertentangan dengan agama maka tidak 

boleh patuh kepadanya. 

9) Menghormati anak-anaknya dan orang-orang 

yang memiliki hubungan kerabat dengannya. 

Menghormati guru adalah keharusan yang tidak 

dapat ditawar. Tanpa menghormati guru proses 

pendidikan berjalan tidak sesuai dengan 

koridornya. Proses pendidikan dianggap 

mengalami kegagalan Walau demikian guru 

bukanlah Tuhan yang harus sangat diagung-

agungkan. Kemudian termasuk dalam 

menghormati ilmu yaitu menghormati teman. Al-

jarnuzi menjelaskan dalam kitabnya: 

Artinya: “Termasuk memuliakan ilmu adalah 

menghormati teman dan orang yang memberikan 

pelajaran. Pertalian dan ketegantungan adalah 

sikap yang tercela kecuali dalam hal menuntut 

ilmu. Bahkan sebaiknya mengikat pertalian dan 

ketergantungan dengan guru dan teman-teman 

belajar”.  

 

d. Keseriusan, ketekunan, dan cita-cita 

Pelajar seyogyanya bersungguh-sungguh hati 

dalam belajar serta tekun. Az-Zarnuji menukil ayat 

alquran berikut untuk memeperkuat pendapat : 

                   

       

Artinya: “Dan orang-orang yang berjuang untuk 

(mencari keridhoan) kami,niscayakami akan berikan 

mereka kepada jalan-jalan kam.” (Q.S. Al-Ankabut 

(29): 68)  

Selanjutnya Az-Zarnuji mengarang syair yang 

isinya menceritakan kesungguhan para penuntut ilmu 
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dalam memanfaatkan waktu belajar mereka. 

Mengenai keharusan untuk tekun dalam belajar Az-

zarnuzi menjelaskan bahwa suatu keharusan bagi 

pelajar untuk tekun atau rutin dalam belajar serta 

mengulangi pada setiap awal dan akhir malam, karena 

antara waktu maghrib dan isya serta waktu sahur 

adalah waktu yang penuh berkah. Berkenaan dengan 

cita-cita luhur, Al-jarnuzi mencatat sebagai berikut : 

“Seorang penuntut ilmu harus memili cita-cita yang 

luhur dalam berilmu Karena sesungguhnya seseorang 

akan terbang dengan cita-citanya sebagaimana burung 

tebang dengan sayapnya. 
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