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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana strategis untuk meningkatkan kualitas suatu 

bangsa, oleh karenanya kemajuan suatu bangsa dan kemajuan pendidikan adalah 

suatu determinasi, kemajuan beberapa negara di dunia ini merupakan akibat 

perhatian mereka yang besar dalam mengelolah sektor pendidikan. Namun tidak 

jarang pendidikan itu sendiri senantiasa diwarnai oleh berbagai permasalahan 

yang tentunya tidak habis-habisnya, hal ini disamping karena adanya perubahan 

orientasi dan tuntutan kehidupan umat manusia juga karena kemajuan 

teknologi.Ketika masalah pendidikan telah dipecahkan atau diselesaikan, maka 

akan timbul lagi masalah pendidikan yang baru dengan bobot dan volume yang 

berbeda dengan masalah yang sebelumnya. Hubungan guru dengan siswa atau 

anak didik dalam proses belajar mengajar adalah merupakan faktor yang sangat 

menentukan dan ikut mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Bagaimana 

baiknya bahan pelajaran yang diberikan, dan sempurnanya metode yang 

dipergunakan, namun jika hubungan guru murid tidak harmonis maka dapat 

menciptakan suasana yang tidak di inginkan.
1

Guru adalah yang mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah (kelas). 

Secara lebih khusus lagi, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-

1
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anak mencapai kedewasaan masing-masing. Artinya, guru tidak hanya memberi 

materi di depan kelas, tetapi juga harus aktif dan berjiwa kreatif dalam 

mengarahkan perkembangan murid. Guru menurut paradigma baru ini bukan 

hanya bertindak sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator 

proses belajar mengajar yang realisasi atau aktualisasi potensi-potensi manusia 

agar dapat mengimbangi kelemahan pokok yang dimilikinya. Sehingga hal ini 

berarti bahwa pekerjaan guru tidak dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang 

mudah dilakukan oleh sembarang orang, melainkan orang yang benar-benar 

memiliki wewenang secara akademisi, kompeten secara operasional dan 

profesional.
2
 

Sejarahnya hubungan guru murid ternyata sedikit demi sedikit mulai 

berubah, nilai-nilai ekonomi sedikit demi sedikit mulai masuk, yang terjadi 

sekarang adalah; 1. Kedudukan guru dalam islam semakin merosot, 2. Hubungan 

guru murid semakin kurang bernilai kelangitan, atau penghormatan murid 

terhadap guru semakin menurun, 3.Harga karya mengajar semakin menurun.
3
 

Menurut realita yang terjadi di berbagai sekolah, bahwa ternyata sekarang ini 

banyak sekali anak didik yang notabene sedang mempelajari ilmu-ilmu 

pengetahuan, tetapi melakukan tindakan-tindakan yang mestinya tidak patut 

dilakukan oleh anak didik.sebut saja, misalnya: tawuran masal, pengkonsumsi 
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obat-obat terlarang, pelacuran terselubung dan lain sebagainya. Maka tidak heran 

melihat kenyataan seperti diatas banyak siswa sekarang yang tidak mengenal lagi 

rasa sopan santun, menganggap gurunya sebagai teman teman sepermainan yang 

setiap saat bisa diajak bercanda, bermain, duduk di kursi guru bahkan memanggil 

degan sebutan nama saja tanpa embel-embel “Pak”. Interaksi atau hubungan 

timbal balik antara guru dan murid tersebut merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar 

mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tidak hanya sekedar hubungan antara guru 

dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini tugas seorang guru 

bukan hanya menyampaikan pesan berupa materi pelajaran melainkan 

pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. Melihat realitas 

pendidikan yang ada, ternyata produk-produk pendidikan kita menghasilkan 

orang-orang yang korup, suka bertengkar dan mata duitan. Dengan melihat betapa 

besarnya peran pendidikan Islam dalam membentuk kepribadian anak didik, maka 

penulis ingin mengkaji pendidikan Islam terutama pendidikan Islam dalam 

perspektif al-Ghazali. Imam al-Ghazali selain sebagai ulama yang ahli dalam 

bidang agama, pandangan beliau tentang pendidikan dapat dibilang sangat 

lengkap, tidak hanya menitik beratkan pada nilai-nilai agama Islam, tetapi juga 

profesional dalam hal keilmuan. Pendapat al-Ghazali tentang pendidikan tidak 

menuntut peran anak didik untuk patuh terhadap guru pada kondisi apapun, tetapi 

wajib mematuhi selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Di sisi lain, al-

Ghazali juga menuntut guru untuk profesional dan selalu menjaga diri dari hal-hal 

yang dilarang Allah, karena guru menjadi teladan bagi murid-muridnya. Baik 
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ilmuan Barat maupun Timur hampir semua mengenal al-Ghazali. Ketenaran al-

Ghazali bukan tanpa alasan. Kehadirannya banyak memberikan khazanah bagi 

kehidupan manusia. Sosok figur al-Ghazali sebagai pengembara ilmu yang sarat 

pengalaman mengantarkan posisinya menjadi personifikasi di segala bidang dan 

di setiap zaman. Kedalaman dan keluasan ilmunya tidak membuatnya congkak 

dan sombong, apalagi gegabah dalam bertindak. Setumpuk kelebihan yang ia 

miliki justru mengilhami pribadinya semakin tawadhu‟ dan taqarrub kepada 

Tuhan.
4
  

Imam al-Ghazali merupakan seorang pemikir besar, sufi dan praktisi 

pendidikan di dunia Muslim. Dalam falsafah hidup dan pandangan dunia 

intelektual al-Ghazali, pendidikan mempunyai kepentingan yang paling utama. 

Seseorang tidak dapat menghargai pemikirannya tanpa memahami gagasannya 

dalam hal pendidikan, ilmu pengetahuan, dan belajar.
5
 Keterlibatannya dalam 

dunia pendidikan tidak bisa dipandang remeh, pengalamannya sebagai Maha Guru 

di madrasah Nidzammiyyah kemudian menjadi rektor Universitas Nidzammiyyah 

di Bagdad, dan bertahun-tahun mendidik dan mengajar membuktikan betapa ia 

sangat mengusai dunia pendidikan.
6
 

Hasan Asari menyatakan, seorang penulis bahkan mengatakan bahwa 

banyak penulis sesudah al-Ghazali tidak lebih dari sekedar mengulang apa yang 

telah disebutkan al-Ghazali sebelumnya. Bahkan buku Arab yang paling terkenal 
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tentang pengajaran, Ta‟lim al-Muta‟alim karya al-Zarnuji mengandung ide-ide 

yang sangat mirip dengan ide-ide al-Ghazali. Di zaman modern sekarang, ketika 

para ilmuan Muslim berupaya keras mereformasi sistem pendidikan, al-Ghazali 

ternyata kembali menjadi rujukan penting, khususnya dalam hal yang berkaitan 

dengan epistimologi Islam. namun demikian, di bidang ini masih tetap merupakan 

sisi yang terabaikan, terutama bila dibandingkan dengan segudang kajian yang 

telah dilakukan atas pemikirannya di bidang tasawuf, falsafah dan theologi.
7
  

Dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai pendidikan dalam 

perspektif Imam al-Ghazali, diharapkan pendidikan yang selama ini berjalan 

menjadi lebih bermakna, tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang sifatnya 

materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada kehidupan akhirat kelak. Berpijak 

pada pemahaman di atas, diharapakan ilmu apapun yang dipelajari selama tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam dapat menjadikan pemilknya mejadi lebih baik, 

dan tentunya diharapkan bisa merubah wajah bangsa Indonesia menjadi negara 

yang maju, bebas dari korupsi, tidak ada perselisihan, karena para warganya 

percaya, bahwa apa yang dilakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di 

akhirat kelak. Bahkan kadang-kadang muncul sifat egoisme bahwa ketika seorang 

pendidik akan melakukan tugasnya termotivasioleh sifat yang materialis dan 

pragmatis yang tidak lagi dimotivasi oleh rasa keikhlasan panggilan 

mengembangkan fitrahnya dan fitrah anak didiknya. Konsep pendidkan islam 

memang sudah mewakili dari pengertian tujuan pendidikan yang diharapkan, 

yaitu memanusiakan manusia (humanisasi) yang mencakup semua aspek 

                                                           
7
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kemanusiaan seperti Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosi (EQ), 

Kecerdasan Spiritual (SQ), seperti yang telah dicantumkan dalam UU No. 20 

Tahun 2003, Bab II pasal 3 “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi beserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
8
 

Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan murid tersebut merupakan  

yarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.Interaksi dalam proses 

belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tidak hanya sekedar 

hubungan antara guru dan siswa, tetapi berupa interaksi edukatif. Dalam hal ini 

tugas seorang guru bukan hanya menyampaikan pesan berupa materi pelajaran 

melainkan pemahaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.
9
 

Melihat fenomena Keadaan dimasa peradaban Islam klasik (masa kejayaan 

Islam) adalah titik terpenting dalam sejarah kehidupan manusia, karena ia 

mengandung unsur-unsur yang membawa perubahan-perubahan intelektual, 

sosial, dan politik.Pada masa kejayaan Islam yang terjadi pada periode ke-empat, 

pemikir pemikir pendidikan Islam banyak bermunculan pada masa itu, di 

antaranya: Burhanuddin Al-Zarnuji. Beliau adalah sosok pemikir pendidikan 

islam yang banyak menyoroti tentang etika dan dimensi spiritual dalam 

                                                           
8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang; Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas).(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 23. 

 
9 Abuddin Nata, Paradigma Pendidikan Islam (Kapita Selekta Pendidikan Islam), 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2001), hal. 206. 
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pendidikan islam. Dalam karyanya, Burhanuddin al-Zarnuji lebih mengedepankan 

pendidikan tentang etika dalam proses pendidikan. Hal itu, ditekankan bagi 

peserta didik untuk dirinya bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang bernilai guna 

bagi masyarakat dan bangsanya, serta etika terhadap pendidik dan peserta didik 

yang lain. Titik sentral pendidikannya adalah pembentukan budi pekerti yang 

luhur yang bersumbu pada titik sentral Ketuhanan (religiusitas).Beliau 

mengisyaratkan pendidikan yang penekanannya pada “mengolah” hati sebagai 

asas sentral bagi pendidikan. Para ulama klasik seperti al-Gazali, dan al-Zarnuji, 

memposisikan guru begitu terhormat sebagai orang yang „alim, wara‟ dan sebagai 

uswah. Dengan demikian, guru dituntut tidak hanya sebagai orang yang „alim 

akan tetapi juga beramal shaleh sebagai aktualisasi dari keilmuan yang 

dimilikinya. Sebagai guru, ia juga dianggap bertanggung jawab kepada muridnya,  

Nama lengkapnya adalah Burhanudin al-Islam al-Zarnuji. Namun demikian, nama 

ini sebenarnya masih diperdebatkan kebenarannya, karena belum ditemukan data 

yang valid mengenai nama asli al-Zarnuji. 
10

Al-Zarnuji, yang hidup pada abad ke 

12 termasuk dalam masa kejayaan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan ia 

termasuk tokoh ulama klasik. Ia banyak mengupas permasalahan etika dalam 

kerangka relasi guru dan murid. Dalam kitabnya Ta‟lim wa al-muta‟allim ia lebih 

menonjolkan bagaimana murid beretika kepada guru, sementara persoalan etika 

guru tidak banyak dibicarakan. Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Imam 

Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji, menurut hemat penulis perlu mendapat 

sorotan yang serius dan sungguh sungguh. Imam Ghazali dan Burhanuddin Al-
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Islam, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2001), h. 103. 
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Zarnuji tokoh yang memiliki pemikiran tentang pendidikan? Bagaimanakah 

sebenarnya bentuk atau pola relasi-etis yang diinginkan keduanya, apakah murid 

yang beradab itu adalah murid yang patuh secara total atau murid yang boleh 

bersikap kritis etis? Apakah guru yang dimaksud adalah guru yang memiliki 

otoritas tinggi sehingga tidak boleh dibantah ataukah guru yang bisa dikritik? 

Apakah keduanya memiliki konsep tentang gaji bagi guru sebagai sebuah profesi? 

dan lain sebagainya. Untuk melakukan kontruksi sebagaimana disebutkan di atas 

diperlukan sebuah penelitian ilmiah yang intensif untuk menjawab sejumlah 

problem ilmiah yang muncul dari konsep adab guru dan murid menurut Imam 

Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji secara detail dan konprehensif untuk 

menemukan persamaan dan perbedaan perspektif antara keduanya. Berdasarkan 

alasan ini, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi bahan penelitian 

dalam rangka menyusun tesis dengan judul “Etika Guru dan Murid Perspektif 

Imam Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji “ Telaah Kitab Ihyaulumuddin dan 

Ta‟limmutaalim. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

a. Kurangnya Etika Guru dan Murid dalam proses pembelajaran 

b. Kurangnya keselarasan hubungan antara Guru dan Murid 

c. Pendidikan lebih menitik beratkan pada aspek intelektualitas semata 

dari pada etika 

d. Terjadi dekadensi moral (hubungan Guru dan Murid) 
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2. Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembahasan ini, dan 

agar  tidak keluar dari judul, maka perlu dibatasi pada: 

a. Pemikiran al-Ghazali dan Burhanuddin Jarnuzi tentang  Etika Guru dan 

Murid 

b. Pemikiran al-Ghazali dan Burhanuddin Jarnuzi tentang  Hubungan 

Guru dan Murid 

c. Studi Komparasi  Pemikiran al-Ghazali Burhanuddin Jarnuzi tentang  

Etika  Guru dan  Murid Telaah Kitab Ihyaulumuddin dan 

Ta‟limulmutaalim 

 

C. Rumusan Masalah 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif Imam Ghazali 

dan Burhanuddin Al-Zarnuji tentang etika guru dan murid? Selanjutnya pokok 

masalah ini dijabarkan dalam beberapa subpokok masalah yaitu: 

1. Bagaimanakah etika guru menurut Syaikh Imam Ghazali dan Burhanuddin 

Al-Zarnuji? 

2. Bagaimanakah etika murid menurut Syaikh Imam Ghazali dan 

Burhanuddin Al-Zarnuji? 

3. Bagaimanakah Studi Komparasi Imam Ghazali dan Burhanuddin Al-

Zarnuji tentang etika Guru dan Murid Telaah Kitab Ihya Ulumuddin dan 

Ta‟limulmutaalim? 
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D. Kajian Pustaka  

Dewasa ini tidak sedikit pemikiran al-Ghazali telah diteliti oleh banyak 

pakar ilmu pendidikan, baik sarjana barat ataupun muslim telah mengakui bahwa 

pemikiran al-Ghazali sangat luas. Beliau memiliki berbagai disiplin ilmu, tidak 

hanya dalam kajian sufi saja, tetapi juga dalam kajian pendidikan dan falsafi. 

Berdasarkan kenyataan ini, tidaklah bermaksud mengurangi kemampuan pemikir-

pemikir lainnya, jika dikatakan secara akademis tidaklah sedikit pemikiran beliau 

telah diteliti oleh para ilmuwan. Fatiyah Hasan Sulaiman berusaha meneliti dan 

memahami alam pemikiran al-Ghazali tentang pendidikan yang terkumpul dalam 

bukunya “Aliran-aliran Pendidikan”. Dalam buku itu dijelaskan tentang siapa 

alGhazali, sasaran pendidikan, kurikulum pendidikan, dan metode pengajarannya. 

Dengan berdasar pada fenomena dewasa ini, hal senada juga dilakukan oleh 

Abudin Nata, ia berusaha meneliti pemikiran pendidikan al-Ghazali dari kacamata 

sufistik (tasawuf) yang terkumpul dalam karyanya “Perspektif Islam tentang Pola 

Hubungan Guru-Murid”. Begitu juga alzarnuji seorang ulama yang banyak sekali 

mempunyai kontribusi terutama dalam bidang pendidikan terutama kitab 

Talimulmutaalim.  

Dari penelaahan penulis terhadap sejumlah karya al-Ghazali  dan Al-

zarnuji di atas, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan langsung dengan pokok 

pikiran al-Ghazali dan Al-zarnuji dalam bidang pendidikan, yang tentu saja harus 

diakui telah banyak memberi kontribusi bagi penelitian ini, khususnya dalam 

mengeksplorasikan sumber primer. Sungguh pun demikian posisi tulisan ini 

diantara karya-karya al-Ghazali dan Al-zarnuji jelas berbeda. Secara spesifik 
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penelitian ini akan mengungkap tentang pemikiran al-Ghazali dan Al-zarnuji 

dalam hal Etika Guru dan Murid berdasarkan kitab Ihya‟ Ulumuddin dan kitab 

Ta‟limulmutaalim. Meskipun karya-karya al-Ghazali merupakan pemikiran kritis 

dialogis (ijtihad) yang tentu saja tidak lepas dari konteks zamannya, tetapi karena 

keluasan dan kedalaman pemikirannya maka hal itu merupakan khasanah 

intelektual yang dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam menjawab 

persoalan-persoalan di masa sekarang ini, khususnya dalam dunia pendidikan. 

Sebagai salah satu ulama besar, al-Ghazali memiliki keistimewaan tentang teori 

pendidikan, yakni menyatupadukan jasmani (akal), rohani (ilmiah) dan jiwa 

(agama), tetapi sayangnya berbagai teori pendidikan menurut pandangan al-

Ghazali tidak terhimpun dalam satu kitab. Salah satu karya al-Ghazali yang 

memuat pemikirannya tentang pendidikan adalah kitab Ihya‟ Ulumuddin. Karya 

ini akan penulis jadikan referensi utama sekaligus sebagai objek kajian ilmiah 

ini.begitu juga Al-zarnuji seorang ulama yang memiliki keistimewan di bidang 

pendidikan sehingga karyanya banyak dikaji di Pesantren pesantren serta 

pendidikan keagamaan tentang bagaimana cara ntuk mendapatkan ilmu dan 

menjadi guru . 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendeskripsikan guru dan 

murid dalam perspektif Imam Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji. Sedangkan 

secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 



12 

a. Untuk mengetahui tentang Guru dan Murid menurut para pakar 

Pendidikan Islam. 

b. Untuk memberikan deskripsi-analitis mengenai etika guru dan murid 

dalam pola relasi-etis guru dan murid dalam perspektif Imam Ghazali 

dan Burhanuddin Al-Zarnuji  

c. Untuk melakukan komparasi terhadap gagasan Syaikh Imam Ghazali 

dan Burhanuddin Al-Zarnuji tentang etika guru dan murid.  

2. Kegunaan Penelitian 

Pada dasarnya penelitian pemikiran seorang pakar pendidikan mempunyai 

kegunaan ganda. 

Pertama: Hasil penelitian berguna untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah di 

bidang pendidikan. Hal ini mencakup: 

a. Untuk merumuskan konsep pemikiran baru, sehingga wacana 

pendidikan Islam semakin kaya. 

b. Untuk menata pengkajian pemikiran pakar pendidikan sebagai subyek 

khusus dengan kelengkapan unsur informasi dan unsur metodologi 

yang dapat digunakan oleh para peneliti pemula, termasuk mahasiswa 

yang sedang menyelesaikan penelitian akademis (skripsi, tesis, dan 

disertasi). 

c. Untuk dialihkan ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga para 

mahasiswa akan memperoleh informasi mutakhir tentang pemikiran 

pakar pendidikan, yang pada ujungnya dapat mendorong peneliti untuk 
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mengembangkan potensi berpikir kreatif sebagaimana dilakukan oleh 

pakar pendidikan yang ditelitinya. 

d. Untuk dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran pakar pendidikan 

lebih lanjut, baik oleh penulis maupun oleh peneliti lain, sehingga 

kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan. 

Kedua: Hasil penelitian berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya 

berkenaan dengan aspek penataan kehidupan kolektif. Ia mencakup: 

a. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap pemikiran pakar pendidikan 

sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas 

kehidupan Muslim. 

b. Untuk meningkatkan apresiasi terhadap pandangan dan pemikiran yang 

berbeda-beda, sehingga akan muncul toleransi yang tinggi terhadap 

keberagaman pandangan dan pemikiran. 

c. Untuk dijadikan salah satu bahan rujukan dalam proses penataan 

kehidupan manusia yang semakin pelik dan majemuk, dengan cara 

mencari titik temu dari aneka ragam pemikiran yang dapat 

diaplikasikan, di antaranya bagi pengembangan pendidikan nasional. 

Apabila hal ini akan digunakan, maka hasil penelitian pemikiran pakar 

pendidikan diintegrasikan dengan unsur lain dalam konteks sosial dan 

budaya. 
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F. Kerangka Fikir 

Agar tidak terjadi kerancuan dan kekeliruan dalam memahami 

permasalahan yang ingin dibahas dari judul yang ada, maka penulis akan 

memberikan stressing terhadap judul tersebut, sebagaimana yang akan 

dikemukakan sebagai berikut: : 

 

1. Etika guru 

Etika atau ethics berasal dari kata-kata Yunani, yakni ethos artinya kebiasaan.
11

 

Etika membicarakan kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata-adat, 

melainkan tata-adab, yaitu berdasar pada inti sari/sifat dasar manusia; baik 

buruk.
12

 Menurut Rachmat Djatnika, kata etika sinonim dengan moral dan akhlak. 

Etika berasal dari bahasa latin, ethos yang berarti “kebiasaan”, moral berasal dari 

bahasa latin juga, mores yang berarti “kebiasaannya”, sedangkan akhlak berasal 

dari bahasa Arab, Akhlak bentuk jamak dari mufradnya khuluq yang berarti “budi 

pekerti”.
13

 

Adapun istilah guru dalam penelitian ini berarti pendidik pada semua level 

mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan atas dan 

perguruan tinggi. Istilah guru disini secara operasional mengacu dan mencakup 

semua istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji  

                                                           
11

 Ethos ialah suatu kehendak baik yang tetap berdasarkan akal pikiran. Orang yang pertama 

menggunakan kata ini adalah Aristoteles (384-322 SM). Lihat Kahar Masyhur, Membina Moral 

dan Akhlak, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.2 
 

12
 Mudhor Ahmad, Etika dalam Islam, (Surabaya: Al-ikhlas, tt. ) h.15. 

 
13 A Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia), (Jakarta: Pustaka 

Panjimas, 1996), h. 26. 
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Jadi yang dimaksud etika guru dalam tesis ini adalah sopan santun guru atau tata 

aturan guru ketika berinteraksi dengan murid. 2. Etika murid Dalam peneletian ini 

istilah murid digunakan secara umum yakni semua peserta didik tanpa 

memperhatikan jenis dan tingkat pendidikan. Selain itu, istilah murid disini secara 

operasional merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup semua istilah 

peserta didik yang dipakai oleh Imam Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji. 

Lingkup masalah yang berkaitan dengan murid adalah bagaimana etika murid 

dalam interaksi edukatif mereka dengan gurunya. Istilah etika murid berarti 

serangkaian etika yang harus diaplikasikan murid dalam relasinya dengan guru. 

Jadi yang dimaksud etika murid dalam tesis ini adalah sopan santun murid atau 

tata  aturan murid ketika berinteraksi dengan guru.  

 

3. Perspektif 

Perspektif adalah sudut pandang, cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga 

dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).
14

 

Adapun perspektif yang dimaksud dalam tesis ini adalah bagaimana pendapat 

Syaikh Imam Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji tentang etika guru dan murid.  

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan studi kepustakaan (libray 

research) mengenai kajian pemikiran pendidikan Islam. Untuk memperoleh data 

                                                           
14

 Ibid., h.864. 
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yang diperlukan, sekaligus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

penelitian ini, maka pendekatan, teknik dan langkah-langkah penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data dan berbagai imformasi yang sesuai dan menunjang 

tema penelitian. Berbagai dokumen kepustakaan yang telah terkumpul akan 

ditelaah kembali berdasarkan kepentingan penelitian. Adapun bukubuku yang 

akan ditelaah adalah buku-buku karangan dari kedua tokoh yang akan diteliti 

sebagai data primer. Adapun buku Syaikh Burhanudin jarnuzi  telaahan langsung 

dari kitab ta‟limulmutaalim dan Syaikh Imam Ghazali telaahan kitab Ihya 

Ulumuddin. Untuk menunjang data primer maka nantinya juga akan ditunjang 

dengan data sekunder dari buku-buku karangan tokoh-tokoh lainnya.  

2. Mengulas dan membaca kembali data yang diperoleh dengan pendekatan 

content analysis dengan paradigma kualitatif agar data tersebut dapat memberikan 

gambaran dan penjelasan yang holistik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3. Menuliskan kembali hasil penelitian yang konstruktif dan konseptual 

menjadi penjelasan yang utuh dan komprehensif agar mudah dipahami menurut 

sistematika yang telah ditentukan. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana yang dikemukakan 

di atas, penulisan tesis ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 
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BAB I, memuat tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka 

Fikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

BAB II, memuat penjelasan tentang Etika Guru dan Murid  

BAB III, memuat penjelasan tentang Etika Guru dan Murid menurut Syaikh Imam 

Ghazali dan Burhanudin Jarnuzi 

BAB IV, memuat Analisis pemikiran Syaikh Imam Ghazali dan Burhanudin 

Jarnuzi tentang Etika Guru dan Murid telaah kitab Ihya Ulumuddin dan 

Ta‟limulmutaalim. 

BAB V, kesimpulan dari pemikiran Syaikh Imam Ghazali dan Burhanudin Jarnuzi 

 tentang Etika Guru dan Murid 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Guru dan Murid 

Terdapat banyak pengertian tentang “Guru”, dari segi bahasa kata guru 

berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang pekerjaannya mengajar.
15

 

Selanjutnya dalam konteks pendidikan Islam banyak sekali kata yang mengacu 

pada pengertian guru, seperti kata yang lazim dan sering digunakan di antaranya 

Murabbi, Mu‟allim, dan Mu‟addib. Ketiga kata tersebut memiliki penggunaan 

sesuai dengan peristilahan pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Di 

samping itu guru kadang disebut melalui gelarnya, seperti al-Ustadz dan asy-

Syaikh.
16

 

Dalam hal ini diperjelas dalam bukunya Chabib Toha yang berjudul „Kapita 

Selekta Pendidikan Islam‟ sebagai berikut:  

1. Murabbi; sebagai guru pendidikan agama Islam harus memiliki sifat rabbani, 

bijaksana dan shaleh sehingga akan memiliki kasih sayangnya kepada peserta 

didiknya seperti kasih Allah kepada makhluk-Nya. 

2. Mu‟allim; sebagai guru Pendidikan Agama Islam harus mengetahui dan 

menguasai ilmu teoritik yang berhubungan dengan ilmu mengajar, kreatifitas dan 

komitmen dalam mengembangkan ilmu akan menjunjung nilai-nilai ilmiah. 

                                                           
15

 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1997), hlm. 330 

 
16 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Tri Genda Karya, 

1993), hlm. 167 
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3. Muaddib; merupakan integritas dari murabbi dan mu‟allim bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam harus memiliki akhlak yang baik sebagai contoh dan 

tauladan bagi siswanya.
17

 

Adapun pengertian guru secara terminologi memiliki banyak arti, menurut 

pandangan beberapa pakar pendidikan adalah sebagai berikut : 

1. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidik dalam Islam sama dengan teori di 

Barat, yaitu siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak 

didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi psikomotorik.
18

 

2. Ahmad D. Marimba mengartikan guru atau pendidik sebagai orang yang 

memikul pertanggungan jawab untuk mendidik, yaitu manusia dewasa yang 

karena hak dan kewajibannya bertanggungjawab tentang pendidikan si terdidik.
19

 

3. Zakiah Daradjat mendefinisikan kata guru sebagai pendidik profesional, sebab 

secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian 

tanggungjawab pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua.
20

 Akan tetapi 

istilah guru untuk masa sekarang sudah mendapat arti yang lebih luas dalam 

masyarakat dari arti di atas, yakni semua orang yang pernah memberikan suatu 

ilmu atau kependidikan tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat 

                                                           
17 Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Semarang: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 

11-12 

 
18

 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1994), hlm. 74 

 
19 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1980), 

hlm. 37 

 
20

 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 39 
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disebut sebagai “guru”, misalnya guru silat, guru mengetik, guru menjahit, bahkan 

guru mencopet.
21

 

Dari berbagai pengertian di atas dapat penulis simpulkan mengenai 

pengertian guru yaitu orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap 

perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensi anak didik baik 

potensi kognitif, potensi afektif, maupun potensi psikomotorik, agar mencapai 

tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba 

dan khalifah Allah SWT dan mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk 

individu yang mandiri. Berbicara tentang guru, maka tidak lepas dari murid. 

Menurut Abudin Nata, dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, menyebutkan 

bahwa kata murid berasal dari bahasa Arab, yaitu:     artinya 

orang yang menginginkan.
22

 Berdasarkan pengertian tersebut maka anak didik 

dapat dicirikan sebagai orang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, 

bimbingan dan pengarahan. 

Di samping kata murid dijumpai istilah lain yang sering digunakan dalam bahasa 

Arab, yaitu tilmidz ”  “ yang berarti murid atau pelajar, jamaknya “talamidz” 
23

 

kata ini lebih merujuk pada murid yang belajar di madrasah. Kata lain yang 

berkenaan dengan murid adalah “   “ yang artinya “pencari ilmu, pelajar, 

mahasiswa”. 
24

 Kata inilah yang banyak dipakai oleh al-Zarnuji dalam kitab 

                                                           
21 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2000), hlm. 139 

 
22 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam., (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 79 

 
23 Mahmud Yunus, Kamus Arab - Indonesia, (Jakarta: Hida Karya Agung, t.th), hlm. 79 

24
 Ibid, hlm. 238 
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Ta‟lim al-Muta‟allim untuk memberi julukan kepada para murid. Mengacu dari 

beberapa istilah mengenai murid di atas, murid diartikan sebagai orang yang 

berada dalam taraf pendidikan, yang dalam berbagai literatur disebut sebagai anak 

didik. Muhaimin dan Abdul Mujib mendefinisikan anak didik dalam pendidikan 

Islam adalah sama dengan teori Barat yaitu anak yang sedang tumbuh dan 

berkembang baik secara fisik maupun psikologis untuk mencapai tujuan 

pendidikannya melalui lembaga pendidikan.
25

 Menurut H.M. Arifin, menyebut 

“murid” dengan manusia didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses 

perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing-masing yang 

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik 

optimal yakni kemampuan fitrahnya.
26

 

Dari berbagai pengertian di atas dapat penulis simpulkan mengenai 

pengertian murid yaitu setiap orang yang memerlukan ilmu pengetahuan yang 

membutuhkan bimbingan dan arahan untuk mengembangkan potensi diri 

(fitrahnya) secara konsisten melalui proses pendidikan dan pembelajaran, 

sehingga tercapai tujuan yang optimal sebagai manusia dewasa yang bertanggung 

jawab dengan derajat keluhuran yang mampu menjalankan fungsinya sebagai 

khalifah di bumi. 

 

 

 

                                                           
25

 Muhaimin dan Abdul Mujib, Op.Cit., hlm. 177 

 
26

 H.M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 144 
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B. Tugas, Tanggung Jawab dan Hak Guru 

Guru merupakan orang yang diserahi tanggung jawab sebagai pendidik di 

dalam lingkungan kedua setelah keluarga (sekolah).
27

 Karena pada dasarnya 

tanggung jawab pendidikan terhadap anak adalah sebagai tanggung jawab orang 

tua (bapak/ibu) dalam sebuah lingkungan keluarga. Tanggungjawab ini bersifat 

kodrati, artinya bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama yang 

bertanggungjawab terhadap perkembangan jasmani maupun rohani anak didik. Di 

samping itu karena kepentingan orang tua terhadap kemajuan dan perkembangan 

anaknya.
28

 Tanggung jawab utama orang tua terhadap anak didik tersebut berdasar 

atas firman Allah SWT dalam Al- qur‟an surat Al-Tahrim : 6 

  
 

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa 

api neraka …” ( Q.S. Al-Tahrim : 6 ) 

Seiring dengan perkembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap serta 

kebutuhan hidup yang semakin luas dan rumit, maka orang tua tidak mampu 

melaksanakan tugas-tugas pendidikan terhadap anaknya. Sehingga di zaman yang 

telah maju ini banyak tugas orang tua sebagai pendidik sebagian diserahkan 

kepada guru disekolah.
29

 Secara tidak langsung guru sebagai penerima amanat 

dari orang tua untuk mendidik anaknya. Sebagai pemegang amanat guru 

                                                           
27 Ngalim Puirwanto, Ilmu Pendidikan Teoritik dan Praktis, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), hlm. 138 
  

28 Ahmad Tafsir, Op.Cit., hlm. 74 

 
29 Ahmad Tafsir, Op. Cit., hlm. 75 
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bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya.Sebagai pengemban 

amanat dari orang tua untuk mendidik anak, maka menurut Abdullah Nasih 

Ulwan, guru bertugas untuk melaksanakan pendidikan ilmiah, sebab ilmu 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian dan 

emansipasi harkat manusia.
30

 Akan tetapi di zaman sekarang jabatan guru telah 

menjadi sumber mata pencaharian, yakni guru bukan hanya sebagai penerima 

amanat pendidikan, melainkan juga orang yang menyediakan dirinya sebagai 

pendidik profesional.
31

 

Sebagai pendidik profesional, guru memiliki banyak tugas baik terkait 

oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila 

dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yaitu : tugas dalam bidang profesi, 

tugas kemanusiaan dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai 

profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti 

mengembangkan nilai nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti 

mengembangkan ketrampilan pada siswa.
32

 

Tugas kemanusiaan salah satu segi dari tugas guru. Sisi ini tidak dapat 

diabaikan, karena guru harus terlibat dengan kehidupan dimasyarakat dengan 

interaksi sosial. Guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak 

                                                           
30 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 

hlm. 301  

 
31

 Hery Nur Aly, Op.Cit., hlm. 94 

 
32 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: RemajaRosda Karya, 2001), 

hlm.6-7 
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didik, sehingga anak didik memiliki sifat-sifat kesetiakawanan sosial. Di samping 

itu guru harus dapat menempatkan diri sebagai orang tua kedua, sebagai tugas 

yang diemban dari orang tua kandung (wali murid) dalam waktu tertentu.Sehingga 

pemahaman terhadap jiwa dan watak anak didik diperlukan agar dengan mudah 

dapat memahami jiwa dan watak anak didik.
33

 Dibidang kemasyarakatan 

merupakan tugas guru yang tidak kalah pula pentingnya. Pada bidang ini guru 

mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang bermoral Pancasila.
34

 

Mencermati tiga tugas guru sebagai pendidik profesional di atas, dapat 

dipahami bahwa tugas guru tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan 

ruangan kelas saja, akan tetapi mencakup lingkup yang lebih luas lagi, yakni guru 

juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Sedangkan menurut 

Ahmad D.Marimba, di samping guru memiliki tugas untuk membimbing, mencari 

pengenalan terhadap anak didik melalui pemahaman terhadap jiwa dan watak, 

guru juga mempunyai tugas lain yang sangat urgen, yaitu :  

1. Menciptakan situasi untuk pendidikan, yakni suatu keadaan dimana tindakan 

pendidikan dapat berlangsung baik dengan hasil yang memuaskan 

2. Memiliki pengetahuan yang diperlukan, terutama pengetahuan-pengetahuan 

agama 

                                                           
33 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), hlm. 37 

 
34

 Ibid 
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3. Selalu meninjau diri sendiri, tidak malu apabila mendapat kecaman dari murid. 

Sebab guru juga manusia biasa yang memiliki sifat-sifat yang tidak sempurna 

4. Mampu menjadi contoh dan teladan bagi murid sekaligus tempat beridentifkasi 

(menyamakan diri).
35

 

Guru terkait dengan tugas yang diembannya yang sangat banyak, maka 

secara otomatis menuntut tanggungjawab yang sangat tinggi, sebab baik dan 

tidaknya mutu hasil pendidikan tergantung pada seberapa besar pertanggung 

jawaban guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai guru dan pendidik 

yang profesional. 

Sedangkan Athiyah al-Abrasyi menyoroti sifat-sifat yang harus dimiliki 

oleh seorang guru dalam pendidikan, menurut kaca mata Islam, antara lain : 

1. Bersifat Zuhud tidak mengutamakan materi dalam mengajar, karena mencari 

keridloan Allah 

2. Kebersihan guru, baik jasmani maupun rohani, seperti terhindar dari dosa besar, 

tidak bersifat riya‟ menghindari perselisihan dan lain-lain 

3. Ikhlas dalam pekerjaan, seperti adanya kesesuaian antara kata dan perbuatan 

serta menyadari kekurangan dirinya  

4. Suka pemaaf, yakni sanggup menahan diri dari kemarahan, lapang hati, sabar 

dan tidak pemarah karena hal-hal kecil, sehingga terpantul kepribadian dan harga 

diri  

5. Seorang guru merupakan seorang bapak, sebelum ia menjadi menjadi seorang 

guru. Guru harus mencintai murid-muridnya seperti cintanya kepada anak-

                                                           
35

 Ahmad. D. Marimba, Op. Cit., hlm. 38-40 



26 

anaknya sendiri dan memikirkan keadaan murid-muridnya seperti memikirkan 

keadaan anak-anaknya. 

6. Harus mengetahui tabiat murid. Seorang guru harus mengatahui tabiat, 

pembawaan, adat kebiasaan, rasa dan pemikiran murid agar tidak salah dalam 

mendidik murid, termasuk dalam pemberianmata pelajaran harus sesuai dengan 

tingkat perkembangannya. 

7. Harus menguasai mata pelajaran. Seorang guru harus benar-benar menguasai 

mata pelajaran yang diberikan kepada murid, serta memperdalam pengetahuannya 

tentang ilmu itu, sehingga pelajaran yang diajarkan tidak bersifat dangkal.
36

 

Mencermati sifat-sifat sebagaimana tersebut di atas, memang sudah seharusnya 

seoarang guru yang notabenenya sebagai pendidik dengan segala tugas yang 

diembannya dalam menghantarkan anak didik untuk memiliki pengetahuan, 

kepandaian, serta berbagai ilmu dalam rangka mengembangkan diri secara 

optimal melalui bimbingan, arahan, serta didikan guru, sehingga melalui itu 

semua dapat tercipta insan-insan didik yang berkualitas tidak hanya dari segi ilmu 

pengetahuan saja, tapi juga dibarengi dengan kepribadian dan keluhuran sifat. 

Perbedaan utama pekerjaan profesi guru dengan yang lainnya terletak pada tugas 

dan tanggung jawabnya. Kedua jabatan itu akan memiliki persyaratan sebagai 

profesi jika dikaji dari kritierianya. Namun belumlah dapat dibedakan kedua 

                                                           
36

 Moh. Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar pokok Pendidikan Islam, terj. Bustani A. 

Ghani, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 137-139 
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macam profesi tersebut sebelum melihat tugas dan tanggung jawab yang 

dipangkunya.
37

 

Di samping itu untuk memanifestasikan kedudukan guru yang sangat 

mulia dan terhormat dan juga membangun relasi antara guru dan murid maka guru 

harus memberikan peran yang dibutuhkan oleh murid dan masyarakat antara lain: 

1. Sebagai korektor/ Evaluator : guru bisa membedakan mana nilai yang buruk 

dan mana nilai yang baik. 

2. Sebagai informator : guru harus dapat memberikan informasi perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran yang telah diprogramkan 

dalam mata pelajaran dalam kurikulum. 

3. Sebagai inspirator : guru harus memberikan ilham (petunjuk) yang baik atas 

kemajuan anak didik. 

4. Sebagai organisator : guru harus mampu mengorganisasikan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan proses belajar mengajar demi tercapainya efektifitas dan 

efisiensi dalam belajar pada diri anak didik. 

5. Sebagai motivator : guru harus mampu mendorong anak didiknya agar 

bergairah dan aktif dalam belajar. 

6. Sebagai inisiator : guru harus mampu menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam 

pendidikan dan pengajaran. 

7. Sebagai fasilitator : guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang 

memudahkan belajar anak didik. 

                                                           
37

Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

TenagaKependidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 133. 
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8. Sebagai pembimbing : guru hendaknya mengarahkan anak didiknya terhadap 

potensinya sehingga mereka menjadi manusia dewasa yang sempurna, baik ilmu 

dan akhlaknya. 

9. Sebagai supervisor : guru hendaknya dapat membantu dan memperbaiki serta 

menilai terhadap proses pengajaran secara kritis dan juga peranan lain yang dapat 

mendukung dan mewujudkan kedudukan guru sebagai manusia terhormat dan 

mulia.
38

 Dalam beberapa pendapat para ahli di atas, disadari atau tidak, tanggung 

jawab dan tugas guru sangat berat sekali. Jelasnya seorang guru harus mampu 

menjadi guru bagi dirinya sendiri sebelum menjadi guru bagi orang lain. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa guru tanggung jawabnya terlalu 

berat, oleh karena itu tidak semua orang mampu menjadi guru, sebab guru dituntut 

persyaratan serta memiliki kompetensi dasar dalam bidang yang digelutinya. 

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab guru mempunyai hak-hak sebagaimana 

dijelaskan dalam Undang-undang guru dan dosen No. 14 Tahun 2005 dijelaskan 

bahwa pendidik dalam pasal 14 berhak memperoleh : 

1. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan 

sosial 

2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja 

3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan 

intelektual 

4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., hlm. 43-48 
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5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk 

menunjang kelancaran tugas keprofesionalan 

6. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas 

7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi 

8. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan 

9. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi 

10. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
39

 

 

C. Hak dan Kewajiban Murid 

Sebagaimana guru yang memiliki tugas dan kewajiban, seorang murid 

juga memiliki hak dan kewajiban (tugas–tugas) yang sangat penting dan harus 

diperhatikan dalam pendidikan. Menurut Athiyah al-Abrasyi, bahwa hak–hak 

murid yang paling utama adalah dimudahkannya jalan bagi tercapainya ilmu 

pengetahuan kepada mereka serta adanya kesempatan belajar tanpa membedakan 

kaya dan miskin.
40

 Oleh karena itulah Islam selalu menghimbau kepada para 

pengikutnya untuk berusaha keras dalam menuntut ilmu, kemudian mengajarkan 

dan menyumbangkan ilmu yang telah didapat tersebut kepada segenab manusia. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

“Menceritakan Mahmud bin Ghailan, menceritakan Abu Usamah A‟mas ari Abi 

Shalih dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW,bersabda: Dan barang siapa 

                                                           
39 UU tentang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006), hlm. 
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40 Moh. Athiyah Al-Abrasyi, Op.Cit., hlm. 146 
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menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan 

baginya untuk menuju surga.” (HR.Tirmidzi) 
41

 

Nasih Ulwan juga menjelaskan dalam bukunya, bahwa seorang cendikiawan 

mengatakan, “Sesungguhnya negara Islam telah mendahului seluruh dunia di 

dalam menyebarkan pengajaran secara gratis bagi seluruh warga negaranya, tanpa 

pandang bulu atau pilih kasih. Pintu-pintu sekolah terbuka lebar bagi seluruh 

masyarakat dan bangsa di masjid-masjid, tempat-tempat belajar, dan tempat–

tempat umum disetiap negara yang telah memeluk Islam. Diantara pengajaran 

yang bebas itu adalah al-Azhar asy-Syarif, Kulliyat Darul Ulum dan seluruh 

perguruan–perguruan atau sekolah-sekolah agama. Di sana para pelajar dan 

mahasiswa diberi bantuan biaya untuk makan mereka seperti yang dilakukan 

secara merata oleh beberapa negara di seluruh pelosok dunia.
42

 

Jadi jelaslah bahwa seorang murid memiliki hak–hak yang mutlak untuk 

diterima dan dinikmati, sebab murid dipandang sebagai individu yang memiliki 

derajat kemulyaan pula di samping seorang guru yang penuh keikhlasan dan 

ketulusan hati meluangkan waktu dan tenaganya untuk mencari ilmu sebagai 

bekal hidup di dunia serta sebagai sarana untuk dekat pada sang Khaliq-Nya, 

sehingga tercapai tujuannya di dunia dan akhirat. Terdapat banyak ulama 

pendidikan Islam, yang mengemukakan pemikirannya tentang kewajiban murid. 

Kewajiban tersebut sangat signifikan, yakni lebih berorientasi pada akhlak sebagai 

dasar kepribadian seorang Muslim, yang harus ditegakkan oleh murid. Karena 

                                                           
41 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, Al-Jami‟us Shokhih Sunan Tirmidzi Juz V, 

(Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1987), hlm 28 

 
42 Abdullah Nashih Ulwan, Op.Cit., hlm. 314 
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dasar utama pendidikan Islam adalah bersumber dari al-Qur‟an dan Hadis yang 

sarat dengan nilai dan etika. Diantara kewajiban–kewajiban tersebut adalah: 

Menurut Asma Hasan Fahmi, bahwa murid memiliki beberapa kewajiban 

terpenting, yaitu : 

1. Seorang murid harus membersihkan hatinya dari kotoran sebelum menuntut 

ilmu. sebab belajar sama dengan ibadah dan tidak sah suatu ibadah kecuali dengan 

hati yang bersih  

2. Hendaklah tujuan belajar ditujukan untuk menghiasi ruh dengan sifat 

keutamaan, mendekatkan diri dengan Tuhan dan bukan untuk mencari kedudukan  

3. Selalu tabah dan memiliki kemauan kuat dalam menuntut ilmu sekalipun harus 

merantau pada tempat yang cukup jauh 

4. Wajib menghormati guru dan bekerja untuk memperoleh kerelaan guru, dengan 

berbagai macam cara. 
43

 

Al-Ghozali juga membahas mengenai kewajiban murid yang dituangkan dalam 

karya monumentalnya kitab al-Ihya‟ Ulumuddin, dijelaskan bahwa : 

1. Mendahulukan kesucian jiwa dan menjauhkan diri dari akhlak tercela, sebab 

batin yang tidak bersih tidak akan dapat menerima ilmu yang bermanfaat dalam 

agama dan tidak akan disinaridengan ilmu  

2. Mengurangi hubungan (keluarga) dan menjauhi kampung halamannya sehingga 

hatinya hanya terikat pada ilmu  

                                                           
43 Asma Hasan Fahmi, Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam, terj. Ibrahim Husain, ( 

Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 174-175 
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3. Tidak bersikap sombong terhadap ilmu dan menjauhi tindakan yang tidak 

terpuji kepada guru  

4. Menjaga diri dari perselisihan (pandangan–pandangan yang kontroversi), 

khususnya bagi murid pemula, sebab hanya akan mendatangkan kebingungan 

5. Tidak mengambil ilmu terpuji, selain hingga mengetahuui hakikatnya. Karena 

mencari dan memilih yang terpenting hanya dapat dilakukan setelah mengetahui 

suatu perkara secara keseluruhan  

6. Mencurahkan perhatian pada ilmu yang terpenting, yaitu ilmu akhirat, sebab 

ilmu akhirat merupakan tujuan  

7. Memiliki tujuan dalam belajar, yaitu untuk menghias batinnya dengan sesuatu 

yang akan menghantarkannya kapada Allah SWT, bukan untuk memperoleh 

kekuasaan, harta dan pangkat.
44

 

Al-Zarnuji dalam risalahnya kitab Ta‟lim al-Muta‟allim, menjelaskan 

tentang kewajiban yang harus diperhatikan seorang murid secara khusus, yang 

berisi ketentuan normatif dan moral bagi seorang pelajar dalam hubungannya 

dengan berbagai hal dalam upaya mencari ilmu, diantaranya : 

1. Seorang murid wajib mendahulukan mencari ilmu-ilmu yang paling penting 

yang digunakan sehari-hari (ilmu al-hal) yang berhubungan dengan pekerjaan 

wajib dalam ibadah seperti sholat, puasa dan sebagainya. 

2. Murid wajib mempelajari ilmu yang berhubungan dengan pemeliharaan hati, 

seperti bertawakkal, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan-Nya, 
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sebab semua itu diperlukan bagi tingkah laku kehidupan sehari-hari dan bagi 

kemuliaan seorang alim. 

3. Memelihara akhlak yang mulia, dan menjauhi diri dari akhlak yang buruk 

seperti kikir, pengecut, sombong dan tergesa-gesa  

4. Berniat menuntut ilmu, karena niat itu merupakan dasar bagi setiap amal 

perbuatan 

5. Berniat menuntut ilmu untuk mencari keridlaan Allah dan kebahagiaan hidup 

diakhirat, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam, karena 

kelangsungan hidup agama hanya dengan ilmu.
45

 

6. Sabar dan konsekwen dalam belajar pada guru yang telah dipilihnya, dan tidak 

meninggalkan guru tersebut untuk beralih pada guru yang lain, sebab akan 

menyakiti hati kedua guru tersebut. 

7. Tidak meninggalkan kitab (buku) yang telah dipilihnya dalam keadaan 

terbengkelai 

8. Tidak menyibukkan diri dengan ilmu lain sebelum dapat menguasai ilmu yang 

telah dipelajari pertama kali dengan baik 

9. Tidak berpindah-pindah tempat dalam menuntut ilmu, karena hal itu akan 

merusak keadaannya, dan membimbangkan hatinya, serta membuang-buang 

waktu.
46

 

10. Harus rajin belajar dan mengulanginya pada permulaan malam akhirnya, 

karena waktu diantara isya‟ dan sahur adalah waktu yang membawa berkat.
47
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46 Ahmad Sjalaby, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 312-
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Pada dasarnya, petunjuk-petunjuk para pemikir pendidikan Islam 

mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipegang oleh seorang murid, dapat 

dikelompokkan dalam petunjuk tentang bagaimana sifat ilmu yang harus 

dipelajari oleh seorang murid, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan 

bagaimana menciptakan kondisi dan situasi yang baik dalam proses belajar 

mengajar, yang berkisar pada kondisi batin yang senantiasa dibina dan dihiasi 

oleh ibadah dan akhlak yang terpuji. 
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BAB III 

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN  

AL-ZARNUJI  DAN IMAM GHAZALI  TENTANG ETIKA GURU DAN 

MURID (TELAAH KITAB TA’LIM AL-MUTA’ALLIM DAN IHYA 

ULUMUDDIN) 

 

A. Biografi dan Pemikiran al-Zarnuji Telaah Kitab Ta’limul muta’alim 

1. Riwayat Hidup 

Al-Zarnuji adalah orang yang diyakini sebagai satu-satunya 

pengarang kitab Ta‟lim al-Muta‟allim, akan tetapi ketenaran nama 

beliau tidak sehebat kitab yang dikarangnya. Dalam hal ini 

terdapat perbedaan pada peneliti dalam memberikan nama lengkap 

(gelar) kepada syekh al-Zarnuji. Sebagaimana dipaparkan oleh 

Awaluddin Pimay, dalam tesisnya tentang perbedaan nama lengkap 

(gelar) dari pengarang kitab Ta‟lim al-Muta‟allim ini, sebagai 

berikut: “Khairudin al-Zarkeli menuliskan nama al-Zarnuji dengan 

Nu’man bin Ibrahim bin Khalil al-Zarnuji Tajuddin. Seperti 

dikutip oleh Tatang M.Amirin, M. Ali Chasan Umar dalam kulit 

sampul buku al-zarnuji yang diterjemahkannya, menyebutkan nama 

lengkap al-Zarnuji sebagai syeh Nu’man bin Ibrahim bin al-Khalil 

al-Zarnuji, sementara dalam kata pengantar dituliskannya sebagai 

syaikh Tajuddin Nu’man bin Ibrahim bin al-Khalil al-Zarnuji. 



36 

Busyairi Madjidi yang mengutip dari buku Fuad al-Ahwani 

menyebutkan al-Zarnuji dengan Burhanuddin al-Zarnuji.Demikian juga 

Muchtar Affandi dan beberapa literatur yang dikutip dalam 

tesisnya. Nama al-Zarnuji dengan Burhanuddin al-Zarnuji atau 

burhan al-Din al-Zarnuji. Kecuali itu ditemukan pula sebutan lain 

untuk al-Zarnuji yaitu Burhan al-Islam al-Zarnuji. Tanpa alasan 

yang jelas Djudi menyetujui sebutan itulah nama al-Zarnuji.48 

Sedangkan berkaitan dengan pertanyaan dimana al-Zarnuji hidup, Von 

Grunebaum dan Abel memberikan informasi, sebagaimana dikutip oleh 

Maemonah dalam tesisnya,49
 “mereka berpendapat bahwa al-Zarnuji 

adalah seorang sarjana Muslim yang hidup di Persia. Lebih lanjut 

dia menyatakan bahwa al-Zarnuji ahli hukum dari sekolah Imam 

Hanafi yang ada di Khurasan dan Transoxiana, sayangnya tidak 

tersedia fakta yang mendukung informasi ini. Meskipun begitu 

seorang penulis muslim membuat spekulasi bahwa al-Zarnuji aslinya 

berasal dari daerah Afganistan, kemungkinan ini diketahui dengan 

adanya nama Burhan al-din, yang memang disetujui oleh penulis 
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 Awaluddin Pimay, Konsep Pendidik dalam Islam (Studi Komparasi atas Pandangan 

al-Ghozali dan al-Zarnuji),” Tesis PPS IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: 

Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 1999), hlm. 29-30 
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Zarnuji),(Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo; 2001), hlm. 52 
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bahwa hal itu biasanya digunakan dinegara ini. Terkait dengan hal 

tersebut, beberapa peneliti berpendapat bahwa dilihat dari 

nisbahnya nama al-Zarnuji diambil berdasar pada daerah dari mana 

ia berasal yaitu “daerah Zarand”50 Zarand adalah salah satu 

daerah diwilayah Persia yang pernah menjadi ibu kota Sidjistan 

yang terletak disebelah selatan Herat. Dalam masalah riwayat hidup 

penulis kitab Ta‟lim ini juga terjadi ketidak jelasan seperti 

dikemukakan oleh Abdul Qadir Ahmad, bahwa sedikit sekali dan dapat 

dihitung dengan jari kitab yang menulis riwayat hidup penulis 

kitab tersebut.51
 Dan beberapa kajian terhadap kitab Ta‟lim, tidak 

dapat menunjukkan secara pasti mengenai waktu kehidupan dan karir 

yang dicapainya. Sehingga pengetahuan kita tentang al-Zarnuji 

sementara ini berdasar pada studi M. Plessner yang dimuat dalam 

Encyclopedia of Islam.52 Dalam buku “Islam Berbagai Perspektif, 

didedikasikan untuk 70 tahun Prof. H. Munawir Sadjali, M.A.”, Affandi 

Muchtar mendapat informasi lain tentang al-Zarnuji berdasar pada 
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Pendidikan Islam), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Cet II, hlm. 104 
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data dari Ibn Khalilkan, 53
 yaitu : “Menurutnya Imam al-Zarnuji 

adalah salah seorang guru imam Rukun addin Imam zada (Wafat 573/ 

1177 – 1178) dalam bidang fiqih. Dari data ini dapat dikatakan 

bahwa al-Zarnuji hidup sezaman dengan Syaikh Rida ud- Din an-

Nisaphuri. Sehingga mengenai kelahiran atau masa hidup al-Zarnuji 

hanya dapat diperkirakan lahir pada sekitar tahun 570 H.54 

Sedangkan tentang kewafatan al- Zarnuji terdapat perbedaan, ada 

yang menyatakan al-Zarnuji wafat pada tahun 591 H (1195 M)55
 dan 

menurut keterangan Plessner, bahwasanya ia telah menyusun kitab 

tersebut setelah tahun 593 H (1197),56
 perkiraan tersebut berdasar 

adanya fakta bahwa al-Zarnuji banyak mengutip pendapat dari guru 

beliau yang yang ditulis dalam kitab Ta‟lim, dan sebagian guru 

beliau yang ditulis dalam kitab tersebut meninggal dunia pada 

akhir abad ke-6 H, dan beliau menimba ilmu dari gurunya saat masih 

muda, selain itu ditemukan bukti yang memperkuat pendapat ini 

yakni tulisan dari “  ” dalam bukunya “al- Jawahir” yang 
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 Sudarnoto Abdul Hakim, Hasan Asari, Yudian W. Asmin (penyunting), Islam 

BerbagaiPerspektif, idedikasikan untuk 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sadzali, MA, 

(Yogyakarta: LPMI,1995), hlm. 20 
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 Ghazali Said, Op.cit., hlm. 19 

 
55 Hasan Langgulung, Pendidkan Islam Menghadapi abad ke-21, (Jakarta : 

Pustaka al-Husna , 1988), hlm. 31 
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menyebutkan bahwa al-Zarnuji merupakan ulama’ yang hidup satu 

periode dengan Nu’man bin Ibrahim az-Zarnuji yang meninggal pada 

tahun yang sama, diapun meninggal tidak jauh dari tahun tersebut 

karena keduanya hidup dalam satu periode dan generasi.57
 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa al-Zarnuji wafat sekitar tahun 

620 H,58
 atau dalam kata lain al-Zarnuji hidup pada seperempat 

akhir abad ke-6 sampai pada dua pertiga pertama dari abad ke-7 H 

(menjelang abad XII – awal abad XIII Masehi). 

 

2. Gambaran Umum Isi Kitab Ta'lim al-Muta'allim 

Kitab ini terdiri dari 13 Bab tersebut, menurut H. Khalifah 

59 telah diberi catatan komentar (sharah) oleh Ibn. Isma’il, yang 

kemungkinan juga dengan al-Nau’i. Yang diterbitkan pada tahun 996 

H, kitab ini juga diterjemahkan kedalam bahasa Turki oleh Abd. al-

Majid bin Nusuh bin Isra’il dengan judul Irshad al-Ta‟lim Fi Ta‟lim al-

Muta‟allim. Menurut informasi dari Gesechiehteder Arabischen Litteratur, 

yang biasa dikenal dengan singkatan G.A.L. karya Cart Brockelmann 
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 Ghazali Said, Op.cit., hlm. 18-19 
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 Ibid. 

 
59 Khalifah dalam Sudarnoto Abd. Hakim, Hasan Asari, Yodian W. Asmin 

(Penyunting), Islam Berbagai Perspektif, Didedikasikan Untuk 70 Tahun Prof. Dr. H. 

Munawir Sadzali, M.A., (Yogyakarta:LPMI,1995), hlm.  
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60, berdasarkan data yang ada di perpustakaan, bahwa kitab Ta‟lim 

pertama kali diterbitkan di Mursid abad pada tahun 1265 M, 

kemudian ditulis tahun 1286,1873, di Kairo 1281, 1307, 1418, di 

Istambul 1292,dan di Kasan 1898. selain itu kitab Ta‟lim menurut 

G.A.L. telah diberi catatan atau komentar (sharah), dalam tujuh 

penerbitan masing-masing atas nama  

1. Nau’i, tanpa keterangan tahun penerbitan,  

2. Ibrahim bin Isma’il pada tahun 996 H / 1588,  

3. As-sa’rani 710 / 711,  

4. Ishaq Ibn. ar-Rumi Qili’ 720 dengan judul Mir‟atu 

Atholibin,  

5. Qadi b. Zakariya al-Anshari A’saf, 

 6. Otman Pazari1986 dengan judul Tafhim al-Mutafahhim, dan  

7. H.B. al-Faqir, tanpa keterangan tahun penerbitan. 

 Kitab Ta‟lim al-Muta‟allim dikarang oleh al-Zarnuji karena 

dilatar belakangi oleh rasa keprihatinan beliau terhadap para 

pelajar pada masanya, yang bersungguh-sungguh dalam belajar akan 

tetapi mengalami kegagalan. Atau kadang-kadang mereka sukses 

tetapi sama sekali tidak dapat memetik buah kemanfaatan dari hasil 

ilmu yang dipelajarinya dengan mengamalkan atau menyebarluaskan 
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pada orang lain. Dan menurut Nurul Huda, hal ini diindikasi oleh 

al-Zarnuji, karena mereka salah caranya, metodenya dan 

meninggalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika belajar.61 

Motivasi al-Zarnuji tersebut terungkap dalam kitab Ta‟lim al-

Muta‟allim yang tertera dalam Muqoddimah, sebagai berikut : 

        :     

            

            

   . 
62

 

“Setelah saya mengamati banyaknya penuntut ilmu dimasa saya, 

mereka bersungguh-sungguh dalam belajar menekuni ilmu tetapi 

mereka mengalami kegagalan atau tidak dapat memetik buah manfaat 

ilmunya yaitu mengamalkannya dan mereka terhalang tidak mampu 

menyebarluaskan ilmunya. Sebab mereka salah jalan dan meninggalkan 

syarat-syaratnya. Setiap orang yang salah jalan pasti tersesat dan 

tidak dapat memperoleh apa yang dimaksudkan baik sedikit maupun 

banyak”.63 
 

Jadi secara tidak langsung, tujuan dari al-Zarnuji mengarang 

kitab ini adalah untuk memberi bimbingan kepada para murid (orang 

yang menuntut ilmu) untuk mencapai ilmu yang bermanfaat dengan 

cara dan etika yang dapat diamalkan secara kontineu. Dalam kitab 

Ta’lim tersebut dapat diketahui tentang pemikiran pendidikan 

                                                           
61 Nurul huda, Konsep Belajar Dalam Kitab Ta‟lim Al-Muta‟allim, (Semarang: 

Puslit IAIN Walisongo, 2000), hlm. 11 
62 Lihat Al-Zarnuji dalam Syeh Ibrahim bin Isma’il, (Syarah) Ta‟lim al-
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63 al-Zarnuji “Bimbingan bagi Penuntut Ilmu” terjemahan Aly As’ad, (Kudus: 

Menara Kudus, 1997), hlm. 2 
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Islam yang dikemukakan oleh al-Zarnuji. Meskipun kitab ini ditulis 

sejak abad XIII H, tetapi sudah tampak sistematis dari segi 

pembahasannya sebagaiman karya-karya ilmiyah pada masa sekarang 

ini. Misalnya sebelum Syeh al-Zarnuji menulis pembahasan pasal 

demi pasal atau dari bab ke bab, terlebih dahulu beliau 

mengemukakan pendahuluan yang berisikan pembatasan masalah, latar 

belakang, sistematika pembahasan, yang kemudian dimulai pembahasan 

pasal demi pasal secara sistematis dan diakhiri dengan penutup dan 

do’a.Apabila dilihat dari sudut pembahasannya kitab Ta’lim 

sangat menarik karena didasarkan pada : al-Qur’an, meskipun 

sangat minim sekali, Hadits yang tidak kurang dari 21 matan 

hadits, Hikmah atau kata-kata mutiara yang dibumbui kisah-kisah 

para ulama yang telah berhasil mendapatkan ilmu, - Syair-syair 

yang jumlah keseluruhannya terdapat dalam 81 buah syair. Secara 

umum kitab Ta‟lim al muta‟allim disyarai oleh Syeh Ibrahim bin 

Ismail, tebalnya kira-kira 48 halaman yang berisikan muqoddimah 

dan 13 Fasal atau bab antara lain : 

a. Muqoddimah, berisi latar belakang penulisan dan sistematika 

pembahasan. 

b. Pasal I : Hakekat ilmu, ilmu fiqih dan keutamaannya 

c. Pasal II : Niat mencari ilmu 
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d. Pasal III : Memilih ilmu guru dan teman serta tabah didalamnya 

e. Pasal IV : Mengagungkan ilmu dan ahli ilmu 

f. Pasal V : Kesungguhan mencari ilmu 

g. Pasal VI : Permulaan belajar, tingkat belajar dan urutannya 

h. Pasal VII : Tawakkal 

i. Pasal VIII : Masa belajar 

j. Pasal IX : Kasih sayang dan nasehat 

k. Pasal X : Memanfaatkan waktu 

l. Pasal XI : Wira’i dan masa belajar 

m. Pasal XII : Hal-hal yang menyebabkan mudah hafal dan 

menyebabkan lupa  

n. Pasal XIII : Hal-hal yang menyebabkan datangnya rizki dan 

menambah umur, demikian juga sebaliknya. 

o. Penutup dan do’a 

3. Konsep Etika Guru Menurut Burhanuddin Al-Zarnuji 

Secara umum, kitab Ta‟lim al-Muta‟allim membicarakan tentang konsep 

pendidikan Islam yang mencakup: tujuan pendidikan, pendidik, pelajar, alat 

pendidikan, lingkungan Pendidikan, serta metode belajar yang berorientasi pada 

etika Islam. Konsep etika dalam pendidikan Islam tersebut dijabarkan ke dalam 
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tiga belas bab atau pasal.
64

 Tiga belas pasal tersebut meliputi tentang: urgensi 

memahami dan keutamaan ilmu (mahiyah al-ilmu wa al-fiqh wa fadhlihi); niat 

ketika belajar (al-niyyah hal al-ta‟allum); memilih guru, teman, dan relasi yang 

baik dengannya (ikhtiyar al-muta‟allim wa al-ustaz wa al- syarik wa al-tsabat 

alaihi); mengagungkan ilmu dan orang berilmu (ta‟zim al-ilmu wa ahlihi); giat, 

tekun, dan berdedikasi dalam mencari ilmu (al-jadd wa al-muwazdabah wa al-

himmah); sistematika pembelajaran yang baik (bidayah al-sabaq waqadruhu 

watartibuhu); tawakkal (al-tawakkul); waktu yang baik memperoleh pengajaran 

(waqt al-tahsil); simpati atau empati dan nasehat (al-syafaqah wa al-nasyihah); 

mengambil manfaat (al-istifadah); bersifat wara‟ (jauh dari maksiat); ketika 

belajar (al-wara‟ fi hal al-ta‟allum); sesuatu yang menyebabkan hapal dan lupa (fi 

ma yuritsu al-khifdz wa ma yuritsu al nisyan); sesuatu yang bisa menarik dan 

menolak rezeky, dan sesuatu yang bisa memanjangkan dan memendekkan umur 

(fi ma yajlibu al-rizky wa ma yamna uhu wa ma yazid al-umr wa wa yunqishu).
65

 

Dipilihnya judul dan pokok-pokok bahasan seperti yang telah disebutkan 

di atas, merupakan hasil pertimbangan Burhanuddin al-Zarnuji dengan terlebih 

dahulu mencermati dan melakukan istikharah. Agar lebih jelasnya, di bawah ini 

kami paparkan pokok-pokok pikiran kitab tersebut:  

a. Urgensi memahami dan keutamaan Ilmu (Mahiyah al-Ilmu wa al-Fiqh wa 

Fadhlihi) Mu‟allif (pengarang kitab), menjelaskan urgensi memahami dan 

                                                           
64 Mochtar Affandi, The Methode Of Muslim Learning as Illustrated in Az-Zarnuji‟s 

Ta‟lim al Muta‟allim, Tesis, (Montreal: Institute Of Islamic Studies McGill University, 1990), hal. 

19. 
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 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub 

al-Arabiyyah), hal. 4 
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keutamaan ilmu, untuk mendorong para penuntut ilmu agar tekun 

mempelajarinya.Beliau menerangkan hakikat ilmu agar para penuntut ilmu tidak 

selalu dalam keadaan kebodohan. Nabi Saw bersabda bahwa “menuntut ilmu itu 

wajib bagi setiap muslim dan muslimat”.Memulai dengan hadis syarif karena 

mengharapkan keberkahan. Maksudnya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya 

fardhu‟ain bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang mukallaf, seperti 

ilmu yang membebankan untuk menerangkan ma‟rifat kepada Allah SWT. 

Dengan mengESAkan-Nya serta membenarkan adanya Rasul. 

Demikian pula bagi setiap muslim diwajibkan mempelajari ilmu 

bermasyarakat, dan teori-teori dalam bekerja agar dapat terpelihara dari larangan 

agama. Sebab siapa yang akan melakukan suatu pekerjaan, maka ia diwajibkan 

untuk mengetahui ilmunya dan memelihara diri dari larangan agama.
66

 Setiap 

muslim juga wajib mengetahui ikhwal hatinya untuk bertawakkal, kembali, dan 

takut kepada Allah SWT, serta rela akan hukum-hukum-Nya dan ketetapan-Nya. 

Karena hal itu akan terjadi dalam segala keadaan, tidak terbatas pada keadaan 

tertentu saja. Maka ia wajib mengetahui ilmunya, karena akan menyangkut setiap 

pribadi muslim. Tanpa demikian maka hukumnya fardhu kifayah, yaitu jika salah 

seorang sudah ada yang melakukannya maka yang lain menjadi gugur semua. 

.Adapun kemuliaan ilmu siapapun tidak akan menyangsikannya. Sebab ia 

merupakan sifat pemberian Allah SWT, yang di berikan khusus kepada umat 

manusia. Karena sifat-sifat selain ilmu, baik manusia maupun binatang juga 

memiliki, seperti sifat pemberani, kuat, sosial, giat, dan sebagainya. 
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 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub 

al-Arabiyyah), hal. 5 
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Adapun memilih guru, menurut Burhanuddin al-Zarnuji tertera dalam 

kitab Ta‟limul Mutaalim :  

1. Hendaklah seorang alim/guru menjaga diri dari hal- hal  yang merndahkan 

martabatnya dan tidak tamak terhadap dunia 

67 
Orang ahli ilmu hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang dapat merendahkan 

martabatnya. Harus tawadhu dan tidak tamak terhadap dunia. 

2. hendaknya memilih guru yang lebih alim, wira‟i dan lebih tua umurnya. 

68 

 Adapun cara memilih guru atau kiyai carilah yang alim, yang brsifat wara‟i, dan 

yang lebih tua.  Karena guru yang alim, wira‟i dan tua umurnya biasanya lebih 

teliti, berjiwa social, dan penyabar.Dan hendaklah memilih seorang guru yang 

kira-kira cocok dalam memberikan pelajaran. Oleh karena itu, berpikirlah dengan 

sungguh-sungguh selama dua bulan atau lebih untuk memilih guru, dan mintalah 

saran kepada orang-orang yang dipandang perlu, sehingga para penuntut ilmu 

tidak akan berpindah-pindah guru. 

3. Harus menyayangi sesama 

                                                           
67 Al-Zarnuji dalam Syeh Ibrahim bin Isma’il, (Syarah) Ta‟lim al-

Muta‟allim,(Indonesia: CV. Karya Insan, tt.), hlm. 3 
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69 

Orang berilmu sepantasnya menyayangi sesama, senang kalu orang mendapatka 

kebaikan, tidak iri ( hasud) karena sifat iri itu berbahaya dan tidak berguna 

 

4. Etika Murid Menurut Al-jarnuzi 

Murid harus memiliki etika yang sesuai dengan kitab ta‟limulmuta‟alim 

yaitu: 

a. Mengagungkan ilmu dan orang berilmu (Ta‟zim al-Ilmu wa Ahlihi) Penuntut 

ilmu hendaknya mengagungkan ilmu dan ulama (ahli ilmu) serta memuliakan dan 

menghormati guru. Tanpa demikian maka tidak akan diperoleh ilmu yang 

bermanfaat (ilmu alnafi). Sebagaimana dikatakan bahwa suksesnya seseorang 

disebabkan mengagungkan ilmu, ulama, dan guru, serta memuliakan dan 

menghormatinya.Sebaliknya, kegagalan seseorang dalam belajar itu karena tidak 

mau mengagungkan, memuliakan, dan menghormatinya, bahkan meremehkannya. 

Manusia tidak akan pernah kufur dikarenakan berbuat kemaksiatan, tetapi 

manusia dapat menjadi kufur karena tidak mau menghormati perintah Allah SWT, 

dan larangannya dengan meremehkan dan menganggap ringan serta sepeleh.  

Di antara mengagungkan guru yang harus diperhatikan dan dilaksanakan 

seorang murid atau penuntut ilmu adalah:  

1. Jangan berjalan di depan guru. 

                                                           
69

 Ibid hlm. 6 



48 

2. Jangan menduduki tempat duduk guru. 

3. Jangan mendahului bicara di hadapan guru kecuali dengan izinnya. 

 

Termasuk menghormati guru ialah hendaknya seorang murid tidak berjalan di 

depan gurunya, tidak duduk di tempatnya, dan tidak memulai bicara padanya 

kecuali dengan ijinnya. 

4. Jangan banyak bicara di hadapan guru. 

5. Jangan bertanya sesuatu yang membosankan guru. 

6. Jika berkunjung kepada guru harus menjaga waktu, dan jika guru belum 

keluar maka jangan mengetuk-ngetuk pintu, tapi bersabarlah hingga guru 

keluar. 

Sebagaimana didalam kitab Ta‟limul mutaalim dijelaskan : 

 

7. Selalu memohon keridhaannya. 

8. Menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan guru. 

9. Menjelaskan perintah guru asal bukan perintah maksiat. 

10. Menghormati dan memuliakan anak-anak, family, dan kerabat guru.
70

 

71
 

                                                           
70 Burhanuddin al-Zarnuji, al-Risalah al-Ta‟lim al-Muta‟allim, (Beirut: Dar Ihya al-

Kutub al-Arabiyyah), hal. 16. 
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Seorang santri/murid harus mencari kerelaan hati guru, harus menjauhi 

hal-hal yang menyebabkn ia murka, mematuhi perinth asal tidak bertentangan 

denga agama, karena tidak boleh taat pada makhluk untuk bermaksiat kepada 

khalik. Termasuk menghormati guru adalah menghormati putra-putranya dan 

orang yang ada hubungan kerabat dengannya. Adapun yang termasuk dalam 

mengagungkan guru ilmu adalah mengagungkan kitab dengan membaca dan 

menelaahnya, memperindah tulisan dalam kitab, tidak menulis terlalu kecil, 

mengagungkan dan menghormati teman teman yang menemani dalam menuntut 

ilmu dan belajar, serta siapa saja yang pernah mengajar yaitu guru.
72

 

Sebaiknya para penuntut ilmu tetap tabah dan sabar pada seorang guru dan 

satu kitab, sehingga tidak akan meninggalkannya agar dapat berhasil dengan 

sempurna. Dan tetaplah pada satu bidang ilmu dari berbagai macam ilmu dan 

tidak sibuk pada bidang yang lain sampai bidang ilmu yang pertama benar-benar 

dikuasai. Dalam menuntut ilmu, hendaklah tetap tabah dan sabar dalam 

menghadapi berbagai macam bahaya dan ujian mental yang muncul dalam 

menuntut ilmu, sebab gudang kesuksesan adalah didalam menghadapi cobaan. 

Adapun untuk memilih teman maka pilihlah orang yang rajin, wara‟i (memelihara 

diri dari yang haram), bertabiat benar, dan saling pengertian.
73
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Penuntut ilmu sebaiknya jangan sampai memilih bidang ilmu pengetahuan 

semaunya sendiri tanpa memusyawarahkan pada gurunya, tetapi arahkanlah dan 

mintalah pertimbangan pada guru.Jangan duduk terlalu dekat dengan guru di 

waktu sedang belajar, kecuali terpaksa.  

b. Penuntut ilmu harus Giat, tekun, dan berdedikasi dalam mencari ilmu (al-Jadd 

wa al- Muwazdabah wa al-Himmah) Penuntut ilmu harus benar-benar giat, dan 

tekun penuh semangat, bersungguh-sungguh secara kontinyu, dan mempunyai 

minat atau cita-cita yang kuat.
74

 Hal ini telah diisyaratkan dalam al-Qur‟an surat 

al-Ankabut, ayat 69, sebagai berikut: 



Artinya :Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan)Kami, 

benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan 

Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. 

Ayat tersebut mengandung maksud bahwa orang-orang yang bersungguh-

sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah SWT, akan menunjukkan jalan 

memperoleh ilmu kepada mereka. Dalam pengertian ini dikatakan bahwa siapa 

yang bersungguh-sungguh dan berusaha mencari sesuatu dengan baik pasti 

berhasil, siapa tekun pasti sukses, dan siapa yang mengetuk pintu terus menerus 

tentu dibukakan dan dapat masuk. Demikianlah pula dengan kadar susah 

payahmu, maka cita-citamu pasti sukses dan berhasil. Janganlah penuntut ilmu 

memaksakan dirinya, dan jangan pula memperlemah dirinya sehingga tidak mau 

bertindak dan memutuskan aktivitas, tetapi berbuatlah dalam menuntut ilmu 
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dengan hati-hati. Penuntut ilmu harus mempunyai minat dan cita-cita yang tinggi 

terhadap ilmu.Sebab manusia dapat terbang dengan cita-citanya, sebagaimana 

burung terbang dengan kedua sayapnya.
75

 Modal pokok untuk menghasilkan 

sesuatu adalah faktor kesungguhan dan cita-cita yang kuat.  

c. Sistematika pembelajaran yang baik (Bidayah al-Sabaq wa Qadruhu wa 

Tartibuhu) Burhanuddin al-Zarnuji mengemukakan sistematika pembelajaran 

sebagai berikut: “orang yang baru mulai belajar sebaiknya membuat tingkatan-

tingkatan pelajaran kira-kira mampu mengulang-ulangi sampai dua kali. 

Selanjutnya setiap hari ditambah satu kalimat umpamanya, sehingga kalau 

pelajarannya sudah banyak ia tetap mampu mengulangi dua kali dan seterusnya 

demikian. Penuntut ilmu hendaknya menambah pelajarannya secara perlahan-

lahan dan sedikit demi sedikit.
76

 Sebaiknya penuntut ilmu dalam memulai 

pembelajarannya memilih kitab yang lebih mudah dipahami dan di waktu 

mengikuti pembelajarannya sebaiknya para penuntut ilmu mencatat dan memberi 

tanda, lalu diingat dengan sungguh-sungguh dan ditelaah berulang kali, dan 

jangan sampai menulis masalah yang tidak dipahami.
77

  

Penuntut ilmu harus saling berdialog dan berdiskusi serta bertukar pikiran 

dengan teman-temannya. Dalam perdebatan diskusi harus saling menghormati 

pendapat orang lain, dengan ketenangan hati, ikhlas, dan berpikir jernih, serta 

tidak emosional. Jangan sampai menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, 
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sebab bermusyawarah dan berdiskusi itu adalah untuk memecahkan topik yang 

akan mewujudkan interprestasi dan menghasilkan konglusi yang benar. Hal ini 

dapat berhasil dengan kejernihan berpikir, ketenangan hati, dan saling 

menghormati. Karena mewujudkan kebenaran itu tidak akan berhasil jika disertai 

ambisi dan emosional. Maka tidak boleh dan tidak etis jika tujuan pembahasan 

diskusinya untuk mengalahkan dan menjatuhkan lawannya.Sebab berdialog, 

bertukar pendapat, dan berdiskusi itu diperbolehkan jika maksud dan tujuannya 

untuk mewujudkan kebenaran.
78

 

Penuntut ilmu sebaiknya seluruh waktunya dipergunakan untuk 

merenungkan dan memikirkan kehalusan ilmu.
79

Sebab orang yang sukses 

memiliki kedalaman ilmu karena mampu mencurahkan kesanggupan daya pikir 

terhadap ilmu.Maka dikatakan “berpikirlah engkau, maka engkau akan 

menemukan”. 

Penuntut ilmu sebaiknya membuat jadwal khusus untuk belajar sendiri, 

diterapkan beberapa kali setiap hari.
80

 Sebab belajar itu dapat sukses dan 

membekas dalam hati dengan cara harus diulang-ulang dalam mempelajarinya dan 

penuh kesungguhan.  

d. Tawakal (al-Tawakkul) 

Tawakal maksudnya menyerahkan urusan kepada Allah SWT.selanjutnya 

penuntut ilmu wajib bertawakal dalam menuntut ilmu. Jangan merasa bingung 
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atau susah dalam urusan rizky.
81

Orang yang cerdik tidak perlu merasa prihatin 

terhadap urusan keduniaan. Sebab merasa prihatin dan susah itu tidak akan 

merubah nasib dan tidak membawa manfaat, bahkan dapat membahayakan hati, 

akal, dan tubuh, serta merusak amal-amal kebaikan. Penuntut ilmu harus 

mengurangi urusan keduniaan yang dapat merintangi tercapainya ilmu dengan 

sekuat kesanggupan.
82

 

e. Memperoleh pengajaran (Waqt al-Tahsil) 

Waktu yang utama untuk mendapatkan ilmu adalah pada permulaan masa remaja, 

waktu sahur, dan waktu antara maghrib dan isya. Tetapi waktu isya lebih utama 

dari pada maghrib. Penuntut ilmu sebaiknya menghabiskan seluruh waktunya 

untuk menghasilkan ilmu. Jika telah menyelesaikan penguasaan satu bidang ilmu 

dan merasa jenuh dengan satu ilmu, maka beralihlah pada bidang ilmu lain, sebab 

setiap ilmu mengandung suatu kelezatan, dan perlu merasakan kelezatan ilmu 

yang lain. 

 

 

f. Simpati atau Empati dan Nasihat (al-Syafaqah wa al-Nasyihah) 

Seorang penuntut ilmu harus bisa bersikap kasih sayang, salingmemberi nasehat, 

dan berkehendak baik, jangan sampai berbuat dengki dengan teman yang lain, 

sebab kedengkian itu berbahaya dan tidak membawa manfaat.
83

Ahli ilmu jangan 
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sampai mempertajam perselisihan dan pertentangan, apalagi kalau sampai timbul 

perselisihan dan permusuhan hanya dapat menyia-nyiakan seluruh waktunya. 

Orang berbuat baik akan dibalas karena kebaikannya, sedangkan orang yang 

berbuat jahat akan mencukupinya karena kejahatannya. 

Hendaknya para penuntut ilmu memperbaiki jiwanya, jangan hanya 

berpikir hanya untuk mengalahkan musuhnya, bahkan jauhilah sikap permusuhan 

terhadap orang lain, sebab dampaknya tidak dapat membawa keberhasilan ilmu 

dan hanya menyia-nyiakan waktu.Bersabarlah menahan perasaan yang kurang 

baik dan menyakitkan, terutama dari perbuatan orang-orang bodoh.
84

 Jauhilah 

prasangka buruk terhadap orang lain, karena buruk sangka dapat menimbulkan 

perpecahan dan permusuhan.  

g. Mengambil Manfaat (al-Istifadah) 

Sebaiknya penuntut ilmu senantiasa mengambil manfaat atau mencari faedah 

setiap waktu dan kesempatan, sehingga dapat sukses memperoleh keutamaan dan 

kesempurnaan ilmu, adapun metode memperoleh faedah adalah hendaknya setiap 

waktu dan kesempatan selalu 

membawa pena untuk mencatat apa saja yang didengar tentang faedahfaedah yang 

berhubungan dengan ilmu.
85

Sebaiknya para penuntut ilmu benar-benar 

memperhatikan para sesepuh dan menyempatkan mendatangi para ulama serta 

mencari faedah-faedah dari mereka selagi mereka masih ada kesempatan untuk 

dijumpai. Para penuntut ilmu harus menahan kesulitan, menanggung kesengsaraan 
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dan kehinaan semasa belajar mencari ilmu.Merindukan sesuatu itu tercela kecuali 

kerinduan menuntut ilmu. Dengan rindu menuntut ilmu maka akan timbul 

kerinduan terhadap guru, kawan, dan para ulama untuk mencari faedah pada 

mereka. 

h. Bersikap Wara Ketika Belajar (al-Wara fi hal al-Ta‟allum) 

Sifat wara maksudnya memelihara diri dari yang haram. Di antara sifat wira‟i 

adalah selalu menghindari kenyang dan menjauhi banyak tidur, bahkan jangan 

sampai banyak membicarakan ilmu yang tidak manfaat, karena terlalu banyak 

membahas ilmu yang tidak bermanfaat merupakan senda gurau dan menyia-

nyiakan umur.Hendaknya menjaga diri jangan sampai memakan makanan pasar 

jika mampu menjaga diri darinya, sebab makanan pasar mudah sekali terkena 

najis dan kotoran, dapat menjauhkan diri dan mengingat Allah SWT, dan lebih 

dekat kepada lupa sehingga menjadi pelupa.Demikian juga para fakir miskin 

melihat makanan itu, sedangkan mereka tidak mampu untuk membelinya.Jadi 

tinggal keinginannya saja, sehingga hatinya kurang merasa enak.Hal itulah 

menyebabkan hilangnya keberkahan.
86

 Diantara sifat wira‟i bagi penuntut ilmu 

antara lain: menjauhi orang-orang yang sembarang prilakunya, menjauhi orang-

orang yang terbiasa berbuat kerusakan, banyak maksiat, suka menganggur, serta 

membiasakan duduk menghadap kiblat. Sebaiknya penuntut ilmu jangan sampai 

mengabaikan dan jangan malas melakukan tata kesopanan dan tata susila dalam 

belajar. Sebab siapa yang mengabaikan tata kesopanan, maka ia terhalang dari 

beberapa kefardhuan, maka ia terhalang dari pahala akhirat, yaitu pahala yang 
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dijanjikan kepada orang yang ahli melakukan kefardhuan. Penuntut ilmu 

sebaiknya banyak melakukan shalat-shalat sunnah dan membiasakan shalat 

dengan khusu‟, sebab hal ini dapat memberikan pertolongan kepadanya untuk 

memperoleh ilmu dan mensukseskan belajar.
87

 

Burhanuddin al-Zarnuji memberikan petunjuk-petunjuk yang secara 

implisit ditujukan kepada guru-guru secara terperinci dan lebih banyak 

berhubungan dengan persoalan dengan etika.Hal ini karena pendidikan yang 

beliau tekankan adalah lebih banyak pada penanaman tingkah laku dibandingkan 

dengan pengembangan wawasan. Dengan kata lain pendidikan yang beliau 

kemukakan lebih dekat pada pengertian ta‟dib (proses pembudayaan).
88

 

Burhanuddin al-Zarnuji menyebutkan bahwa seorang guru harus 

mensucikan niatnya karena Allah SWT, untuk belajar dan mengajarkan ilmunya.
89

 

Artinya, aktivitas sebagai seorang pendidik bukan semata-mata untuk menambah 

wawasan keilmuannya, lebih dari itu harus ditunjukkan untuk meraih keridhaan 

Allah SWT, serta mewujudkan kebenaran untuk dirinya atau orang lain. 

Keikhlasan guru dalam melaksanakan tugasnya merupakan sarana yang ampuh 

untuk kesuksesan murid-muridnya dalam proses belajar. Bila keikhlasan hilang, 

setiap guru akan bersaing dan saling mendengki karena masing-masing fanatik 

terhadap metode dan pandangannya sendiri. Mahmud Yunus mengatakan; 

“Hubungan guru dengan murid-murid haruslah seperti hubungan bapak dengan 
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anak-anaknya.Ia harus mengetahui keadaan masing-masing murid dan 

kecenderungan hatinya, dimana tempat kelemahannya dan bagaimana jalan 

mengobatinya”.
90

 Dengan demikian ia dapat memperkuat murid yang lemah dan 

memperbaiki kelakuan yang salah. Oleh sebab itu guru haruslah memperhatikan 

keadaan murid-murid tiap hari, sehingga dikenalnya masing-masing murid itu 

seperti mengenal anakanaknya. Dengan demikian murid-murid akan mencintai 

guru-gurunya seperti mencintai orang tuanya. Fenomena yang berkembang di 

dunia barat dan sudah melanda dunia muslim adalah tujuan pendidikan yang 

pragmatis dan ditopang oleh pendidikan yang sekularis yang menggrogoti prinsip-

prinsip dasar pendidikan Islam, yaitu mencari keridhaan Allah SWT. Pendidikan 

menjadi alat Sosial ekonomi individu atau Negara.Dominasi sikap yang seperti ini 

dalam dunia pendidikan telah melahirkan patologi psikososial yang terkenal 

dengan “penyakit diploma” (diploma disease), yaitu usaha untuk meraih gelar 

pendidikan bukan karena kepentingan pendidikan itu sendiri, melainkan karena 

nilai-nilai ekonomi dan Sosial.
91

 Di samping sikap ikhlas, seorang guru juga harus 

memiliki kejujuran dengan menerapkan apa yang ia ajarkan sesuai dengan 

perilakunya. Cerminan dan sikap jujur ini adalah tidak merasa malu untuk 

mengatakan “saya tidak tahu” apabila ia memang tidak mengetahui. Tapi ia harus 

selalu interopeksi diri terhadap kekurangan-kekurangannya dan selalu ingin 

menyempurnakan dirinya. Guru yang demikian adalah orang yang senantiasa 

membutuhkan 
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tambahan ilmu, dan meletakkan posisi dirinya sama dengan posisi muridmuridnya 

dalam mencari kebenaran, bahkan tidak merasa malu belajar dari mereka.
92

 

Burhanuddin al-Zarnuji menjelaskan bahwa guru harus memiliki 

kepribadian yang baik karena guru merupakan sosok ideal selain kedua orang 

tuanya yang segala tingkah lakunya akan diikuti oleh murid-

muridnya.Menurutnya guru harus memelihara diri dari barang-barang yang 

shubhat dan jangan terlalu banyak tertawa dan berbicara dalam hal yang tidak ada 

faedahnya, juga ia harus bersifat rendah hati (tawadu) dan menjauhi sifat sombong 

dan arogan. Sikap ini akan menghindarkan guru dari sikap merasa paling pintar 

sendiri dan otoriter terhadap muri-muridnya.Herbert Spencer (1820-1903 M), 

seperti yang dikutip oleh Mahmud Yunus mengatakan: “Berusahalah untuk 

mencapai kepercayaan murid.Senangkanlah dia, bahwa engkau tiada memikirkan, 

kecuali untuk kebaikannya dan masa depannya. Biarlah dia percaya, bahwa 

engkau lebih bijaksana dari padanya; engkau lihat apa yang tidak dilihatnya. 

Berilah dia kesempatan untuk mencoba hasil baik yang akan dicapainya, kalau ia 

mengabaikan petunjukmu. Percayalah, bahwa dengan jalan ini engkau akan dapat 

memimpin murid-murid itu dengan sebaik-baiknya”.
93

 

Dengan sifat-sifat terpuji yang dimiliki guru, diharapkan murid muridnya 

bisa mengambil manfaat darinya, dan ia bisa mengarahkan mereka untuk selalu 

bersikap jujur dan berakhlak yang baik.Guru juga harus memiliki sifat lemah 
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lembut dalam mendidik anak didiknya.
94

 Langkah ini harus dilakukan guru agar 

anak tidak berpaling darinya, karena menurut kebiasaan, seseorang yang dilarang 

secara keras, dicela dan dihina, akan menghindar darinya. Sering kali kebencian 

seorang murid terhadap ilmu pengetahuan disebabkan kebenciannya terhadap 

seorang guru yang mengajarkan ilmu tersebut, demikian juga sebaliknya.Untuk 

menghindari hal terjadinya tersebut, seorang guru harus memiliki strategi dalam 

mengajar, yaitu mengarahkan anak kepada yang benar dan mereka dicegah dari 

hal-hal yang menyalahinya.
95

 

Kalau praktek mengajar dan penyuluhan sebagai keahlian dan profesi dari 

seorang guru, maka sifat terpenting yang harus dimilikinya adalah rasa kasih 

sayang. Karena adanya sifat kasih dan sayang dan perilaku halus seorang guru 

terhadap muridnya, akan tumbuh rasa percaya diri dan rasa tentram dalam diri 

seorang murid. Hal ini akan membantu murid dalam penguasaan ilmu.Dengan 

demikian, guru dalam pandangan Burhanuddin al-Zarnuji adalah sumber dan 

moral.Ia merupakan tokoh identifikasi dalam hal keluasan ilmu dan keluhuran 

akhlaknya, sehingga anak didiknya selalu berupaya untuk mengikuti langkah-

langkahnya. Kesatuan antara kepemimpinan moral dan keilmuan dalam diri 

seorang guru dapat menghindarkan anak didik dari bahaya keterpecahan pribadi. 

      #       
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Sesungguhnya sikap tawaduk (rendah hati) adalah sebagian dari sifat-sifat orang 

yang takwa kepada Allah SWT. Dan dengan tawaduk akan semakin baik 

derajatnya menuju keluhuran.55 

 

B. BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM GHAZALI TENTANG GURU DAN 

MURID TELAAH KITAB IHYA ULUMUDDIN 

1. Riwayat Hidup al-Ghazali 

Ketokohan al-Ghazali dalam sejarah umat Islam tidak bisa diingkari. Gelar 

Hujjat al-Islam yang disandangnya merupakan simbol pengakuan terhadap 

kebesaran namanya dalam lintasan sejarah umat Islam. Penguasaan berbagai 

disiplin ilmu yang berkembang pada masanya adalah bukti tersendiri atas 

kebesarannya.
96

 Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin 

Muhammad al-Ghazali.
97

 Pendapat lain mengatakan, bahwa nama lengkap beliau 

dengan gelarnya adalah Syaikh al-Ajal al-Imam al-Zahid al-Muafaq Hujjatul 

Islam.
98

 Ada juga yang menyebutkan nama beliau adalah Abu Hamid bin 

Muhammad bin Muhammad bin Thaus Ahmad al-Thusi al-Shafi‟i, terkenal 

dengan al-Nisapuri.
99

 Lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tus, dekat Meshed di 

Khurasan. Pada masa lampau lokasi ini merupakan lokasi kerajaan Persia, 

kemudian oleh pemerintahan Abbasiyah dipilih sebagai pusat propaganda. Di 
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tempat ini dibangun kerajaan mereka pada abad delapan Masehi. Sejak itu dan 

seterusnya, tempat ini menjadi menarik perhatian sejumlah pengajar, penulis 

agama, dan khususnya melahirkan tokoh-tokoh penyair.
100

   

Tus sendiri merupakan kota yang lebih besar, dengan gedung dan populasi 

penduduk yang padat, dibanding dua kota lain, Thabaristan dan Nawqan. Tempat 

ini terkenal dengan pemandangan pepohonan nan subur serta kandungan mineral 

yang tersimpan di dekat pegunungan yang mengitarinya. Lebih penting lagi 

merupakan tempat sejumlah tokoh mashur dalam sejarah Islam, di antaranya Abu 

Ali al-Hasan bin Ishaq, dikenal dengan nama Nizam al-Mulk, yang menjadikan 

daerah ini sebagai pinjaman yang diserahkan kepadanya oleh khalifah Malik 

Shah. Dan dua penyair terkenal lainnya juga kelahiran Tus, Firdawsi penulis Shah 

Namah, epik sajak Persia yang paling terkenal dan Umar Khayam  yang hidup 

semasa dengan al-Ghazali.
101

 

Nisbah al-Ghazali sesuai dengan sumber yang dipercaya berasal dari 

kampung ghazzal dekat Tus, sekalipun karya-karya al-Ghazali dalam bahasa 

Arab, ia tetaplah orang persia.
102

 Para peneliti berbeda pendapat berkenaan 

dengan asal muasal sebutan al-Ghazali. Di antara mereka ada yang berpendapat 

bahwa sebutan al-Ghazali ini merupakan nisbah (klasifikasi) terhadap daerah 

tempat kelahirannya, yakni Ghazalah. Sedangkan pendapat lain mengatakan nama 

al-Ghazali melekat kepadanya karena latar belakang profesi ayahnya sebagai 
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ghazzal al-shuff (pemintal benang wool), dan kata al-Ghazzali (dengan dobel z) 

merupakan nisbah dari pekerjaan ayahnya sebagai pemintal tenun.
103

 

Di dalam keluarga al-Ghazali terdapat Abu Hamid al-Ghazali lain, dia 

adalah pamannya yang juga dikenal sebagai sarjana ternama di mana-mana, 

pengajar, ahli hukum, dan juga penulis. Meskipun keluarga al-Ghazali hidup 

dalam keadaan miskin namun mereka ikhlas. Usai dari pekerjaanya, yaitu 

memintal kain wool, ayahnya selalu menghadiri cermah yang diberikan para 

ulama dan memberikan pelayanan kepada mereka ala kadarnya. Setelah 

mendengar ceramah, ia selalu berdoa kepada Allah dengan kerendahan hatinya 

untuk menganugrahkan anak kepadanya yang kelak akan menjadi da‟i dan ahli 

agama. Allah mengabulkan do‟anya dengan dikaruniakan kepadanya dua orang 

anak, al-Ghazali dan adiknya, Ahmad.
104

 Ayah mereka wafat saat usia anak-

anaknya (al-Ghazali dan saudaranya) masih kecil, dan sebelum meninggal ia 

mempercayakan pengasuhan mereka kepada teman sufinya. Ia menyatakan 

penyesalan mendalam akan keterbatasan pendidikannya dan berharap tidak 

menimpa anak-anaknya. Oleh karenanya ia meninggalkan sejumlah bekal untuk 

biaya pendidikan mereka. Latar belakang pendidikan al-Ghazali dimulai dengan 

belajar al-Qur‟an pada ayahnya.
105

 Sepeninggal ayahnya, di bawah pengasuhan 

sufi, al-Ghazali belajar di sekolah dasar bagi anak dengan belajar al-Qur‟an dan 

Hadist, ditambah dengan cerita sufi beserta keadaan spiritualnya. Juga diwajibkan 
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menghafal syair-syair mistik sufi, tujuannya ialah menanamkan dan memupuk 

pada dirinya rasa cinta terhadap Tuhan. Juga memahami bagaimana seorang sufi 

dalam keadaan mabuk cinta terhadap Allah yang dicintainya.
106

Teman sufi itu 

menanggung pendidikan kedua anak tersebut sampai habis bekal yang 

ditinggalkan ayahnya. Karena kemiskinannya, ia kemudian menganjurkan mereka 

supaya pergi ke madrasah (pesantren atau akademi), seperti mahasiswa lainnya, 

mereka akan mendapatkan jatah makanan.
107

 

Di madrasah ini, al-Ghazali berguru ilmu fiqh kepada Syekh Ahmad bin 

Muhammad al-Radzkani, sedangkan ilmu tasawuf ia peroleh dari Yusuf al-

Nassaj.
108

 Al-Ghazali kemudian mengembara ke Jurjan di Mazandran, belajar 

dibawah bimbingan Imam Abu Nasr al-Ismaili, yang semua kuliahnya ia tulis 

dalam catatannya. Ketika kembali ke Tus, ia mengalami pengalaman unik. Para 

penulis biografinya mengatakan dalam kata-kata al-Ghazali sendiri, bahwa 

rombongannya diserang grombolan penyamun yang mengambil seluruh harta 

yang dimilikinya. Al-Ghazali pergi kepada mereka, sekalipun diingatkan ketua 

penyamun bahwa ia dapat membahayakan jiwanya. Namun al-Ghazali bersikeras 

dan meminta mereka mengembalikan buku catatannya yang sangat berharga dan 

tidak berguna bagi mereka. Ketua penyamun bertanya “Apa buku catatanmu?”. 

Al-Ghazali menjawab bahwa buku catatan kuliah yang baru saja ia terima 

merupakan dan memuat semua ilmunya. Penyamun itu tertawa dan berkata, 
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“Bagaimana kamu mengaku mempunyai ilmu, saat kami merampas buku ini 

darimu sedangkan ilmu kamu terpisah dari buku catatanmu?”. Kemudian ketua 

penyamun itu menyuruh seorang dari anggotanya mengembalikan buku catatan itu 

kepada pemiliknya. Al-Ghazali merasa bahwa perkataan ketua penyamun itu 

berasal dari petunjuk Tuhan baginya. Setelah sampai di Tus al-Ghazali belajar 

selama tiga tahun, dan bertekad menghafal seluruh isi buku catatannya, sehingga 

bila suatu saat dia dirampok lagi, dia tidak merampas serta semua ilmunya.
109

 

Pada tahun 470 H/1077 M, al-Ghazali pergi ke Naisabur dan belajar 

kepada Abu Ma‟ali Ali Juawaini, terkenal dengan nama Imam al-Haramain  di 

Madrasah Nidzammiyyah. Disebut Imam al-Haramain karena beliau mengajar di 

dua tempat suci yaitu Makkah dan Madinah.
110

 Meskipun Imam al-Haramain 

bukan seorang filosof, tetapi ia mengajarkan studi filsafat kepada al-Ghazali. Di 

madrasah ini, pertama kali al-Ghazali mengenal ilmu kalam dan filsafat. Dan di 

madrasah ini pula ia mempelajari sufisme di bawah bimbingan al-Farmadzi.
111

 

Pada mulanya al-Ghazali memberikan bukti kehebatan kemampuannya dan juga 

kecenderungan pada skeptisisme. Dia berdebat dengan murid-murid lain dan 

selalu berhasil dalam menolak argumentasi mereka. Dalam masa ini, al-Ghazali 

menjadi tidak sabar terhadap ajaran dogmatis. Akhirnya ia mengabaikan 

kebijakan yang selalu tergantung kepada otoritas tertentu (taqlid). Dia bangkit 
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untuk membebaskan pikirannya dari kukungan yang menjemukan untuk mencari 

apa yang dapat menimbulkan perhatian jiwa rasional. Hal itu ia lakukan demi 

memenuhi tuntutan jiwa dalam mencapai kebahagiaan dan kesenangan. Sejak 

mudanya, al-Ghazali menjelaskan ia mempunyai keinginan untuk memahami 

makna hakiki segala sesuatu untuk dirinya sendiri dan dia sampai pada 

kesimpulan, bahwa penghalang terbesar dalam mencari kebenaran ialah sikap 

percaya begitu saja terhadap orang tua dan guru-guru, serta ketaatan yang kaku 

pada warisan masa lalu. Dia teringat pada hadis Nabi Muhammad saw yang 

menyatakan, “Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanyalah yang 

menjadikannya Yahudi, Kristen, dan Majusi”. Dia rindu untuk mengetahui 

hakikat aslinya itu seperti apa sebelum tertarik kepada hal-hal yang tidak rasional 

yang ditanam oleh orang lain. Akhirnya ia menyusun pengetahuan yang tidak ada 

ruang dan celah untuk meragukannya. Yang tidak mengandung kemungkinan 

adanya kesalahan atau kekeliruan, ia menemukan bahwa tidak satu pengetahuan 

yang ia peroleh mampu terhadap ujian dengan syarat-syarat yang memuaskan, 

kecuali pengetahuan yang berdasarkan atas pengalaman langsung.
112

 

Sejak awal perkuliahan, al-Ghazali telah mulai menulis dan pada masa itu 

kesehatannya terganggu karena terlalu banyak bekerja. Dalam menggambarkan al-

Ghazali dengan murid-muridnya Imam al-Haramain berkata “ al-Ghazali ibarat al-

kiyaadah singa yang menyalak, al-khawafi sebagai api yang membara”. 

Sementara itu imam juga bangga akan murid istimewanya, ia mengatakan bahwa 

ia sangat cemburu kepadanya, sebab al-Ghazali mengungguli gurunya dalam 
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kecepatan penjelasan gurunya dan kemampuannya yang tidak diserap oleh orang 

yang lebih tua kecuali al-Ghazali. Pada usia 20 tahun ia telah memperoleh reputasi 

dalam menulis, hal ini menunjukkan bahwa dia menjadikan dirinya menguasai 

setiap pembahasan yang di-aplikasi-kan pada dirinya. Sehubungan dengan itu, 

ketika kitab al-Mankhul-nya diperlihatkan pada Imam al-Haramain yang 

menelitinya, ia berkata, “ Kamu telah mengubur saya hidup-hidup, kenapa tidak 

sabar menunggu saya mati? Dengan bukumu itu menjadikan karya-karya saya 

terabaikan”.
113

 

Dengan kecerdasan yang dimilikinya, al-Ghazali diangkat menjadi asisten 

pengajar oleh Imam al-Haramain. Al-Ghazali resmi menjadi guru besar di 

Madrasah Nidzammiyyah setelah Imam al-Haramain meninggal pada tahun 479 

H. Sepeninggal Imam al-Haramain, al-Ghazali pergi ke kota Mu‟askar yang 

ketika itu menjadi gudang para sarjana. Di sinilah ia berjumpa dengan Nizam al-

Mulk, seorang perdana menteri Kerajaan Saljuq yang terkenal cukup berilmu.
114

 

Di sini pula ia banyak berdiskusi dengan para pakar ulama. Kecerdasannya 

mengungguli mereka sehingga mendapat simpati dan kepercayaan dari Nizam al-

Mulk. Al-Ghazali akhirnya diangkat menjadi guru besar di Universitas 

Nidzammiyyah di Baghdad pada tahun 484 H.  Beliau merupakan benteng 

pertahanan aqidah Ahlussunnah dari serangan paham Bathiniyyah. Banyak 

mahasiswa yang berdatangan untuk berguru dari berbagai daerah. Hal inilah yang 

semakin membuat nama al-Gahzali mencuat dan terkenal, bahkan ia mendapat 
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gelar Imam Irak. Akhirnya ia menyusun karya tulis yang menghadang ajaran 

tersebut,  seperti kitab: al-Mustadzhir wa Hujjat al-Haq dan al-Qhitas al-

Mustakim.
115

 Selain itu dalam rentangan sejarah Islam yang panjang, al-Ghazali 

digelari sebagai Hujjat al-Islam (pembela kebenaran Islam), karena pembelaanya 

yang cukup mengagumkan terhadap Islam terutama terhadap ajaran yang dibawa 

kaum Bathiniyyah. Salah satu ajarannya mengatakan bahwa seorang imam atau 

syekh bersifat ma‟shum (terpelihara, terjaga dari dosa). Secara gencar dan jelas 

Imam al-Ghazali menunjukkan kesesatan kaum Bathiniyyah ini dalam bukunya 

Fadhaib al-Bathiniyyah (kesalahan-kesalahan kaum Bathiniyyah). Imam al-

Ghazali tidak saja mengajukan argumentasi-argumentasi dari al-Qur‟an dan 

Hadis, tetapi juga dengan argumentasi logika yang konseptual, sistematis dan 

ilmiah.
116

 

Demikianlah al-Ghazali menjadi figur otoritatif dalam menolak pendapat dan 

keyakinan para penentangnya. Ia sangat mumpuni dalam keilmuan dan kian 

populer. Ia mampu mengalahkan berbagai aliran keagamaan dan filsafat yang 

tidak disukai oleh penguasa kala itu. Keadaan itu tidak berlangsung lama, yaitu 

hanya sekitar empat tahun, al-Ghazali kemudian tersadar pada tahun 448 H oleh 

sebuah krisis kejiwaan akut yang dialaminya. Ia sadar bahwa pembelaanya 

terhadap penguasa sebenarnya tidaklah bermotifkan hal yang diridhoi Allah atau 

sesuai dengan nurani keagamaanya. Ia menyadari bahwa tindakannya sama halnya 

dengan menjadikan dirinya sebagai pemburu dunia. Al-Ghazali sendiri berkata 
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bahwa ia takut akan masuk neraka, dan melakukan banyak kritik atas kerusakan 

yang dilakukan ulama pada masanya. Dengan demikian, besar kemungkinan 

bahwa ia meninggalkan seluruh jabatan resmi yang terorganisasi itu, yang di 

dalamnya ia juga terlibat, karena jabatan tersebut korup. Oleh sebab itu, satu-

satunya cara mengarah pada kehidupan yang benar adalah harus meninggalkan 

jabatan tersebut seluruhnya.
117

Krisis kejiwaanya itu didokumentasikan dalam 

karyanya al-Munqidz min ad-Dahalal, yang ditulis setelah melakukan dialog 

panjang selama krisis kejiwaannya dan mampu mengatasinya setelah kurang lebih 

sepuluh tahun. Al-Ghazali menuturkan tentang krisis kejiwaannya:  

“Kemudian aku renungkan keadaanku, ternyata aku sedang “mabuk” terhadap 

sesuatu. Aku renungkan tindakan-tindakanku. Yang terbaik dari padanya adalah 

mengajar. Namun aku sadar yang ku geluti dan ku ajarkan bukanlah ilmu yang 

bermanfaat kelak di akhirat. Aku renungkan niatku dalam mengajar, ternyata 

niatku bukan karena Allah, melainkan niat untuk mencari popularitas, pangkat dan 

jabatan, sehingga mengantarkanku ke jurang kehancuran. Sungguh aku ini akan 

terjilat api neraka sekiranya tidak segera memperbaiki diri. Kesenangan akan harta 

dunia menyeretku dengan rantai-rantainya ke “kuburan”. Sementara panggilan 

iman terdengar sayup-sayup tanpa aku gubris. Padahal umur ini tinggal terasa 

sedikit, dan nantinya akan kuterima catatan lembaran amal yang sangat rinci 

memuat pamrih-pamrihku selama ini. Syetan selalu membisikkan bujuk rayunya” 

Hidup ini adalah peluang bagus untuk mendapatkan segalanya, jangan kau sia-

siakan”. Terus-menerus aku diliputi keraguan antara mengikuti bisikan syetan dan 

pesona gemerlap dunia dengan mengabaikan dorongan akhirat, selama tidak 

kurang dari enam bulan, mulai dari bulan Rajab tahun 488 H. Di bulan ini 

mulutku terkunci rapat tak bisa berkata apa-apa, hingga aku tak bisa mengajar. 

Hatiku begemuruh menahan rasa sedih, bahkan aku tak mampu mengunyah 

makanan sehingga kian hari badanku melemah. Para dokter sibuk berusaha 

mengobati. Namun, akhirnya mereka tahu bahwa sakit yang aku derita berasal 

dari kesedihan hati. Maka, kesembuhannya pun hanya bisa terjadi, bila ada 

ketentraman hati. Di saat aku sudah merasa lemah tak berdaya aku pasrah 

sepenuhnya kepada Allah. Lalu aku merasa mendengar bisikan menyelinap ke 

relung hatiku agar aku berpaling dari kemewahan, pangkat, jabatan, keluaga, 

kerabat, dan sanak saudara. Aku bertekad untuk pergi ke Makkah. Terbesit hati 
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untuk pergi ke arah Syam (Syiria) secara sembunyi-sembunyi agar kepergianku 

tidak diketahui oleh khalifah dan kerabat dekat. Aku tinggalkan Baghdad dengan 

niatan tidak kembali selama-lamanya.
118

 

 

Setelah mengalami krisis kejiwaan, al-Ghazali kemudian memasuki 

pengalaman hidup transendental hingga ia mencapai kesimpulan bahwa 

pengetahuan yang dicapai dengan panca indera tidak dapat dipercaya, demikian 

pula akal pikiran ia juga terkadang berbuat keliru. Al-Ghazali mempelajari 

theologi dan filsafat, tetapi ia tidak merasa puas. Ia kemudian pindah pada bidang 

tasawuf. Dalam bidang tasawuf ini, al-Ghazali mendapatkan kepuasan, karena 

telah mengabaikan urusan dunia dan semata-mata ibadah mengabdikan diri pada 

Tuhan. Akhirnya ia sampai pada suatu kesimpulan, bahwa intuisi adalah satu-

satunya jalan untuk memahami kebenaran. Kemudian ia memutuskan untuk 

memelihara ajaran Islam dan untuk memperbaiki kembali cita-cita ajaran Islam 

serta menghancurkan bentuk kemusrikan dan skeptisisme.
119

   Setelah empat tahun 

beliau memutuskan untuk berhenti mengajar di Baghdad, ditinggalkannya kota 

tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu beliau menuju Syam, hidup 

dalam Jami‟ Umawy dengan kehidupan serba penuh ibadah, dilanjutkan dengan 

mengembara ke berbagai padang pasir untuk melatih diri menjauhi barang-barang 

terlarang, meninggalkan kesejahteraan dan kemewahan hidup, mendalami 

masalah keruhanian dan penghayatan agama.
120

Setelah sekian lama meninggalkan 

Nidzammiyyah Baghdad, al-Ghazali memutuskan untuk kembali mengajar di 
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madrasah Nidzammiyyah. Menurut pengakuannya sendiri, timbul kesadaran baru 

dalam dirinya bahwa ia harus keluar dari „uzlah (pengasingan diri), karena terjadi 

dekadensi moral di kalangan masyarakat, bahkan sudah sampai menembus 

kalangan ulama, sehingga diperlukan penanganan serius untuk mengobatinya. 

Dorongan itu diperkuat oleh permintaan wazir Fakhr al-Mulk  (putra Nizam 

Mulk) untuk mengajar lagi di madrasah Nidzammiyyah.
121

 Kitab pertama yang 

beliau karang setelah kembali ke Baghdad ialah kitab al-Munqidz min ad-Dhalal 

(penyelamat dari kesesatan). Kitab ini dianggap sebagai salah satu buku referensi 

yang penting bagi sejarawan yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang 

kehidupan al-Ghazali. Kitab ini mengandung keterangan sejarah hidupnya di 

waktu transisi yang mengubah pandangan nilai-nilai tentang kehidupan. Dalam 

kitab ini, beliau juga menjelaskan bagaimana iman dalam jiwa itu tumbuh dan 

berkembang, bagaimana hakikat ketuhanan itu dapat tersingkap atau terbuka bagi 

umat manusia, bagaimana mencapai pengetahuan sejati („ilm yaqin) dengan cara 

tanpa berpikir dan logika, namun dengan cara ilham dan mukasyafah (terbuka 

hijab) menurut ajaran tasawuf.
122

 

 Rentang waktu al-Ghazali mengajar lagi di madrasah Nidzammiyyah tidak dalam 

tempo yang lama, sebab ia merasa harus kembali ke Tus tempat kelahirannya, di 

sisi lain al-Ghazali mulai merasa Baghdad sudah menjadi kota yang cukup gerah 

bagi proses perenungan. Akhirnya pada tahun 492 H/109 M, al-Ghazali 

meninggalkan Baghdad dan kembali ke kota Tus. Cukup lama al-Ghazali 
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menempuh kehidupan asketik (zuhud) dan ber-kontemplasi (tafakur).
123

 Setelah 

membersihkan diri dari ambisi duniawi dan meneguhkan keyakinan pada Allah, 

pada masa inilah ia menyusun master piece-nya Ihya‟ Ulumuddin dan risalah 

Ayyuh al-Walad. Tampak jelas bahwa adanya pergulatan batin yang selama ini 

terjadi banyak menimbulkan kontradiksi dalam pemikiran keagamaan dan 

kefilsafatan al-Ghazali.
124

 Di tempat kelahirannya, daerah Tus, al-Ghazali 

mendirikan madrasah dan sebuah khanaqah (biara sufi) bagi para sufi. Di sini ia 

menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengajar agama dan guru sufi disamping 

mencurahkan diri dalam peningkatan spiritual.
 125 

menurut beliau, manusia terbagi 

ke dalam tiga kelompok, dan mereka mempunyai kiblat masing-masing:
126

 

a. Golongan orang awam, yaitu golongan yang tidak menyadari bahwa dunia ini 

hanya sementara, tentang golongan ini Nabi Muhammad saw menyatakan, 

“Srigala yang menyerang biri-biri tidaklah berbahaya dari pada keimanan 

seorang muslim yang diserang oleh cinta dunia dan haus kemuliaan”. 

b. Golongan khusus, yaitu mereka yang menaruh perhatian kepada kehidupan 

akhirat, dan mengetahui bahwa kehidupan yang akan datang lebih baik dan bagus 

dari pada dunia ini. Mereka melaksanakan amal shaleh demi kehidupan 

akhiratnya 

c. Golongan khusus dari yang khusus, yaitu mereka yang mengetahui adanya 

sesuatu  yang lain di balik yang ada. Orang bijak tidak akan mencintai hal-hal 
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sementara. Sedang mereka yang berkeyakinan bahwa kehidupan dunia dan akhirat 

hanyalah ciptaan Tuhan belaka, dan yang terpenting di dalamnya hanya makan 

dan berkembang biak, mereka tergolong manusia rendah, dan binatang melata. 

Bukan diperuntukkan bagi dua kelompok tinggi di atas. Oleh karena itu, mereka 

memalingkan dari kedua dunia tersebut dan memusatkan diri hanya kepada sang 

Pencipta yang mengatur kehidupan mereka dan merajai mereka. Al-Ghazali 

menghabiskan hari-hari akhirnya dalam kesentausaan dan ketentraman menunggu 

sampai waktu sendiri menyusulnya. Dan dia meninggalkan hadiah menarik yang 

diberikan dan dianugrahkan kepada generasinya. Kemudian Allah memanggilnya 

menuju kemenangan kehadirat-Nya. Al-Ghazali meninggal pada hari Ahad, 18 

Desember 1111 M, di Tus, pada usia 53 tahun. Beliau dimakamkan di luar 

Tabaran dekat makam penyair Firdawsi.
127

  

2. Gambaran Kitab Ihya ‘Ulumuddin  

Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin 

Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1058-1111M) lahir di kota Thuss dalam 

wilayah Khurasan, Iran. Pada tahun 450 H/1058 M. Abu Hamid itu saudaranya 

Abdul Futuh, Ahmad bin Muhammad adalah putera seorang penenun di kota 

Thuss itu.
128

 Nama al-Ghazali kadang-kadang diucapkan al-Ghazzali (dua z), kata 

ini berasal dari ghazzal, artinya tukang pintal benang, pekerjaan ayah ghazali 

adalah memintal benang wol, sedangkan al-Ghazali, dengan satu z, diambil dari 

kota Ghazalah, nama kampung kelahiran al-Ghazali yang terakhir inilah yang 
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banyak dipakai.
129

 Dia adalah tokoh pemikir Islam yang menyandang gelar 

“Pembela Islam”(Hujjatul Islam),”Hiasan Agama”, (Zainuddin), “Samudra yang 

menghanyutkan”, (Bahrun Mughriq) dan lain-lain.
130

 Hal ini disebabkan 

pemikiran-pemikirannya yang sangat mendalam dan mempunyai dampak yang 

besar atas kehidupan intelektual dunia Islam. Selain itu beliau juga berusaha 

mengembalikan madzha– madzhab yang muncul pada masanya dimana mereka di 

pengaruhi oleh aliran Mu‟tazilah dan filsafat Yunani untuk pada ajaran Islam yang 

murni di lapangan aqidah diajarkannya faham Asy‟ari, sedang dilapangan akhlaq 

diperkuatnya ilmu tasawuf.
131

 Beliau keturunan Persia dan mempunyai hubungan 

keluarga raja saljuk yang memerintah daerah Khurasan, Jibal, Irak, Jazirah, Persia 

dan Ahwaz.
132

 Ayahnya adalah seorang muslim yang saleh, ia termasuk orang 

yang miskin dengan usahanya bertenun wol, namun ia termasuk orang yang 

mengikuti majlis para ulama dan pecinta ilmu.
133

 Apabila ia mendengar uraian 

para ulama itu, maka ayah al-Ghazali menangis tersedu-sedu seraya memohon 

kepada Allah SWT.Kiranya ia dianugrahi seorang putra yang pandai dan 
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berilmu.
134

 Akan tetapi belum sempat menyaksikan jawaban Allah ( karunia atas 

doanya), ia meninggal dunia pada saat putra idamannya masih anak-anak.
135

 

Ketika ayahnya meninggal, berpesan kepada sahabat setianya agar kedua putranya 

itu diasuh dan disempurnakan pendidikannya seterusnya. Sahabatnya segera 

melaksanakan wasiat ayah al-Ghazali kedua anak itu dididik dan di sekolahkan, 

setelah harta pustaka peninggalan ayahnya habis, mereka dinasehati agar 

meneruskan sekolah semampunya.
136

 Menurut satu riwayat disebutkan, bahwa 

teman ayah al-Ghazali itu bernama Ahmad bin muhammad al-Razikani, seorang 

sufi besar. Dari guru tersebut al-Ghazali mempelajari fiqih, riwayat para wali dan 

kehidupan spiritual mereka. Selain itu, al-ghazali belajar menghafal syair-syair 

mahabbah (cinta) kepada Allah, al-Qur‟an dan sunnah.
137

 

Dan pada masa itu juga. Al-Ghazali dan saudaranya berguru pada seorang 

ustad bernama Yusuf al-Nassaj, seorang sufi yang kemudian disebut juga Imam 

Haraimain.
138

 Dialah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar pemikiran sufi 

pada dirinya setelah itu dia melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi di Jurjan 

dan dia belajar pada syhaik Abul Qosim bin Ismail bin Masadat al-Jurjani (404 -

477 H), seorang ulama dari madzhab Syafi‟i dan ahli Hadits dan ahli 
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Sastra,rumahnya tempat berkumpul dan berdiskusi oleh para sarjana di kota 

Jurjan.
139

 Kemudian melanjutkan lagi ke Nisyabur dengan gurunya yang bernama 

al-Juwaini. Ia adalah seorang Imam Harauman yang ditunjuk sebagai guru hukum 

Islam pada Madrasah Nizamiyah di Bagdad yang didirikan oleh gubenur Nizam 

al-Mulk, yakni seorang negarawan dan tokoh pendidikan yang sekaligus sebagai 

pemprakarsa pendirian lembaga pendidikan madrasah. Dengan gurunya ini pula ia 

tinggal hingga imam Haraumain wafat, sebagaimana diungkapkan H.A.R Gibb, 

dan J.H. Kramers: “that he was aducated at Tus and at Naisabur, especially 

under al-Djuwaini, the Imam al-Huraimain, With whom he remained until the 

Imam‟s death in 478 H/ 1085 M.
140

 Pada masa ini, disamping belajar al-Ghazali 

menjadi asiten al-Juwayni.
141

 

Diantara mata pelajaran yang dipelajari al-Ghazali pada Imam Haraimain 

adalah teologi, hukum Islam, fisafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam. Ilmu 

ilmu yang dipelajarinya inilah yang kemudian mempengaruhi sikap dan 

pemikirannya di kemudian hari.15142 Imam al-Ghazali memang orang yang cerdas 

dan sanggup mendebat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan penalaran yang 

jernih hingga Imam Al-Juwaini sempat memberi predikat beliau itu sebagai orang 
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yang memiliki ilmu yang sangat luas “lautan dalam nan menggelamkan (Bahrul 

Mughrib)”. 143 

Selama menjadi guru di sekolah Nizdamah di Bagdad ia dapat 

mengerjakan tugasnya dengan hasil yang sangat baik, selama di Bagdad ia 

mengajar hukum agama. Selain itu juga menuluis buku-buku kontroversial 

tentang bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran golongan-golongan 

Bathiniyah, Ismailiyah, golongan Filsafat dan lain-lain.
144

 Aliran Bathiniyah 

(aliran Hassyasyin), telah melakukan pembunuhan terhadap wasir besar Nizam 

Al-Mulk dan Sultan Malik Shah bin Alep Arselam pada tahun 485/1092. Trgedi 

itu mendorong al-Ghazali mendalami pokok-pkok pikiran aliran bathiniyah dan 

menjadi bahan baginya pada masa belakangan untuk mengecam aliran bathiniyah 

itu. 
145

 Al-Ghazali hidup pada akhir abad ke IV H, di mana pada abad tersebut 

berkembang para pemikir, muncul beberapa golongan, muncul perselisihan 

ma‟rifat, jalan pemikiran para mufakkir yang berbeda-beda, banyaknya para 

mutakallimin di bidang aqaidah ushuluddin, berbagai mazhab agama dan 

munculnya perbedaan pada cara beribadah dan tujuannya. Dari sinilah al-Ghazali 

tertarik untuk menyelidiki pendapat dan pemikiran mereka.
146

 

Munculnya perbedaan-perbedaan di atas, telah menyebabkan al-Ghazali 

mengalami keraguan di berbagai hal. Ketika gejolak keraguan al-Ghazali telah 
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mencapai puncak, kesehatannya mulai terganggu sehingga tidak dapat 

memberikan kuliah karena tidak dapat berbicara, dan ini dideritanya selama enam 

bulan lamanya. Para tabib menasehatinya supaya melawat guna memperoleh 

kesegaran jiwa kembali. Kewajiban mengajar pada perguruan tinggi Nizhamiyah 

itu dipindahkan nya ke saudaranya Abul FutuhnAhmad bin Muhammad.
147

 

Dalam kegelapan dan keraguan tersebut, dalam posisi antara api uap dan 

cahaya yang tampil dari balik cakrawala, al-Ghazali berlindung kepada Allah 

untuk memohon pertolongan, mencari keimanan, mendampakan keyakinan dan 

kedamian, akhirnya doanyapun dikabulkan oleh Allah. Dia memperlihatkan 

kepada al-Ghazali rahasia yang memudahkan al-Ghazali untuk berpaling 

meninggalkan pangkat, harta, dan temannya. 

Al-Ghazali meninggalkan kota Bagdad dengan dalih untuk melaksanakan Ibadah 

Haji, agar tidak ada yang menghalangi kepergiannya baik dari penguasa (khalifah) 

maupun sahabat dosen se-Universitasnya. Di Damaskus inilah ia mula mula 

melakukan pertobatannya dengan melakukan khalwat, beiktikaf, menyucikan diri 

dan jiwanya, membersihkan akhlak, dan budi perkertinya, selalu berpikir tentang 

Allah SWT. Dari situ kemudian pergi ke Yerussalam. Di sinipun beliau menetap 

dan berkhalwat di Masjid Maqdis. Kemudian sesudah itu, beliau pergi ke-Mesir 

dn seterusnya ke-Mekah dan ke-Madinah untuk menunaikan Ibadah Haji.
148

 

Dalam pengasingan itu al-ghazali ber‟itikad di sudut menara masjid Al-Muwawi 

dengan memakai baju jelek. Disini Al-Ghazali mengurangi makan, minum, 
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pergaulan dan mulai menyusun kitab “Ihya „Ulumuddin”.
149

 Dan dikarangnya 

selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Syam, 

Yarussalam, Hajzz dan Thus, dan yang berisi paduan yang indah antara figih, 

tasawuf, dan filsafat, bukan saja terkenal dikalangan kaum muslim, tetapi juga 

dikalangan dunia barat dan luar Islam. Kitab Ihya‟ Ulumuddin ini merupakan 

kitab yang paling banyak membahas tentang etika, dan menjelaskan dengan tegas 

pentingnya seorang syaih atau “pembimbing moral” sebagai figur sentral.
150

 Kitab 

Ihya „Ulumuddin itu, oleh al-Ghazali dibagi menjadi empat jilid, di mana masing-

masing jilid itu terdiri dari beberapa bab. Adapun empat itu adalah sebagai 

berikut: 

Jilid pertama tentang peribadatan (rubu‟ ibadah) yang terdiri dari sepuluh 

bab yaitu : Kitab Ilmu, kitab kaidah-kaidah „iktikad (aqodah), kitab rahasia 

(hikma) bersuci, kitab hikmah sholat, kitab hikmah zakat, kitab hikmah shiam, 

kitab hikmah haji, kitab adab (kesopanan) membaca Al-Qur‟an, kitab dzikir dan 

do‟a, dan kitab tartib wirid pada masing-masing waktunya.  

Jilid kedua tentang pekerjaan sehari-hari (rubu‟ adat kebiasaan) yang 

terdiri dari sepeluh bab yaitu: Kitab adab makan, kitab adab perkawinan, kitab 

hukum berusaha (bekerja), kitab halal dan haram, kitab adab berteman dan 

bergaul dengan berbagai golongan manusia, kitab „uzlah (mengasingkan diri), 

kitab adab musafir (berjalan jauh), kitab mendengar dan merasa, kitab amar 
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Hamzah,(Bandung : Mizan, 2002), hlm. 30 

 



79 

ma‟ruf dan nahi munkar, dan kitab adab kehidupan dan budi pekerti (akhlaq) 

kenabian. 

Jilid ketiga tentang perbuatan yang membinasakan (rubu‟ al-

muhlikat)yang terdiri dari sepuluh bab yaitu : Kitab menguraikan keajaiban hati, 

kitab latihan diri (jiwa), kitab hawa nafsu perut dan kemaluan, kitab bahaya lidah, 

kitab bahaya marah, dengki dan dendam, kitab tercelany dunia, kitab tercelanya 

harta dan kikir, kitab tercelanya sifat mencari kemegahan dan mencari muka, kitab 

tercelanya sifat takabur dan mengherani diri, dan kitab tercelanya sifat tertipu 

dengan kesenangan dunia. 

Jilid keempat tentang perbuatan yang menyelamatkan (rubu‟ al-

munjiyat)yang terdiri dari sepuluh bab yaitu : Kitab taubat, kitab sabar dan syukur, 

kitab fakir dan zuhud, kitab tauhid dan tawakal, kitab cinta kasih, rindu, jihad hati 

dan rela, kitab niat, benar dan ikhlas, kitab muraqabah dan menghitung amalan, 

kitab memikirkan hal diri (tafakkur), dan kitab ingat mati.
151

 

Adapun dalam kitab ilmu ini terdiri dari tujuh bab yaitu : 

1. Tentang kelebihan ilmu, mengajar dan belajar. 

2. Tentang ilmu fardu a‟in dan yang fardu kifayah, menerangkan batas ilmu fiqih, 

memperkatakan ilmu agama, penjelasan ilmu dunia dan ilmu akhirat. 

3. Tentang apa, yang dihitung oleh orang awwam, termasuk sebahagian dari ilmu 

agama, pada hal tidak. Juga menerangkan jenis ilmu yang tercela dan kadarnya 

4. Tentang bahaya perdebatan dan menyebabkan kesibukan manusia dengan 

berselisih dan bertengkar 
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5. Tentang adab pelajar dan pengajar 

6. Tentang bahya ilmu, ulama dan tanda-tanda yang membedakan antara ulama 

dunia dan ulama akhirat 

7. Tentang akal, kelebihan akal, bahagia-bahagia akal dan hadits-hadits yang 

membicarakan tentang akal. 

 

3. Pemikiran al-Ghazali tentang  Guru  

a. Etika guru menurut Al-Ghazali 

Al-Ghazali menguraikan sejumlah sifat-sifat guru yang mencerminkan tugas 

yang harus dilaksanakan oleh mereka yaitu mendidik akal dan pikiran, jiwa dan 

roh, yaitu : 

152 
1.      Pertama, memiliki rasa kasih sayang kepada murid dan memperlakukannya 

sebagaimana anaknya sendiri. Dalam hal ini guru berperan sebagai penyelamat 

murid dari neraka ahirat dan orang tua hanyalah sebagai penyebab lahirnya 

mereka di dunia ini. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab besar dan berhak 

atas keselamatan murid, jika sebaliknya maka murid hanyalah akan memperoleh 

kebinasaan yang terus menerus. Guru adalah orang yang memberikan 
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kemanfaatan bagi murid dalam menggapai kehidupan yang abadi, yakni 

kehidupan ahirat. Hal itu tidak akan diperoleh manakala tidak dibarengi dengan 

niat yang tulus kepada Allah SWT. Untuk mencapai keselamatan bagi murid 

begitu juga pengajar, mereka harus memiliki kemampuan dan ilmu yang 

memadai. menjadi guru tidak semudah membalikkan telapak tangan, Akan tetapi 

dalam perjalanannya banyak hambatan dan rintangan, diantaranya nafsu dunia 

(harta, dan tahta). Pada hakikatnya, tugas guru dalam belajar adalah memberikan 

petunjuk ke jalan Allah swt 

153 

Guru jangan mencari bayaran dari pekerjaan mengajarkan demi mengikuti jejak 

Rasulullah s.a.w dengan alasan bahwa pekerjaan mengajar itu lebih tinggi 

harganya dari pada harta benda, cukuplah kiranya guru mendapatkan kebaikan 

(fathilah) dan pengakuan tentang kemampuannya menunjukkan orang kepada 

jalan kebenaran dan hak, kebaikan dan ilmu pengetahuan, dan yang lebih utama 

lagi ialah guru dengan menunjukkan jalan yang hak kepada orang lain. 

Sebenarnya al-Ghazali meyakini prinsip kewajiban mengajar untuk orang yang 

berilmu pengetahuan yang mampu, semata-mata karena Allah dan untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya, sehingga pahalanya besar sekali. 

3.
154 
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Ketiga, tidak meninggalkan nasehat. contoh melarang murid mempelajari sesuatu 

ilmu sebelum pada tingkatanya.  

Guru menjelaskan akan pentingnya tujuan dari menuntut ilmu yaitu hanya untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam artian, Guru tidak menyembunyikan 

ilmu yang dimiliki, ia harus sungguh-sungguh tampil sebagai penasehat, 

pembimbing para pelajarnya ketika pelajar itu membutuhkannya.  

 
 

Keempat, menasehati dan mencegah murid dari akhlak tercela, tidak secara 

terang-terangan, tetapi dengan cara menyindir yakni dengan cara kasih sayang dan 

tidak dengan cara mengejek (sindiran). Sebab dengan cara ini akan lebih efektif 

yang menjadikan murid tidak minder dan takut kepada guru. Dalam hal ini sifat 

kasih sayang mempunyai kekuatan yang besar dalam menguasai dan menundukan 

psikologi murid. begitu juga dengan cara sindiran akan memberikan rangsangan 

bagi murid mencari apa tujuan dan maksud dari sindiran itu, sehingga murid akan 

lebih kreatif dan suka berfikir16. Untuk itu, Guru harus senantiasa menjauhi 

akhlak yang buruk dengan cara menghindarinya sedapat mungkin.  

155 
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Kelima, tidak mewajibkan pada murid agar mengikuti guru tertentu dan 

kecenderungannya.  

Dalam hal ini al-Ghazali melihat kebiasaan sebagian guru fiqih yang menjelekkan 

ilmu bahasa begitu juga sebaliknya, seorang guru yang bertanggung jawab pada 

satu pelajaran hendaklah memberikan keleluasaan pada murid untuk mempelajari 

pelajaran yang lain, tetapi bagi guru yang bertanggung jawab akan berbagai ilmu 

pengetahuan, maka baginya adalah menjaga dan mengetahui murid setingkat demi 

setingkat.17  

156 
 

Keenam, memperlakukan murid sesuai dengan kesanggupanya yaitu memberikan 

pengetahuan sesuai pemahaman otak murid atau kadar pemahamannya.  

Pada murid boleh dikembangkan suatu ilmu apapun secara mendalam asalkan 

tingkat pemahaman sudah sampai padanya. Lebih lanjut, kembangkanlah semua 

pengetahuan kepada murid secara mendalam, apabila telah diketahui bahwa 

mereka telah dapat memahaminya sendiri. Berikanlah mereka menurut ukuran 

akalnya dan timbanglah mereka berdasarkan pemahamannya sehingga akan 

mendatangkan keselamatan dan juga kemanfaatan. Jika sebaliknya, maka 

pertentangan atau salah pengertian (mis understanding).  

157 
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Ketujuh, kerja sama dengan murid di dalam membahas dan menjelaskan masalah 

yaitu memberikan pengertian kepada murid yang dangkal akalnya tentang ilmu 

pengetahuan yang dasar pula, tidak membuat kebingungan bagi murid. Membuka 

pintu pembahasan tentang suatu pengetahuan bagi mereka yang telah mampu 

memahami pengetahuan dengan sendirinya.  

 
Kedelapan, seorang guru harus mengamalkan ilmunya.  

Yaitu perbuatannya harus mencerminkan terhadap perkataannya bahkan ilmu 

yang dimiliki. Dalam hal ini orang berilmu lebih berdosa atas perbuatan maksiat 

daripada orang yang bodoh, karena mereka akan menyesatkan banyak orang yang 

telah mengikutinya. Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa sosok guru 

yang ideal adalah guru yang memiliki motivasi mengajar yang tulus yaitu ikhlas 

dalam mengamalkan ilmunya, bertujuan mendekatan diri pada Allah SWT, 

bertindak sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada anaknya, dapat 

mempertimbangkan kemampuan intelektual anaknya, mampu menggali potensi 

yang dimiliki muridnya, bersikap terbuka dan demokratis untuk menerima dan 

menghargai pendapat para muridnya, dapat bekerja sama dalam memecahkan 

masalah dan mampu menjadi tipe ideal serta idola bagi muridnya serta 

perbuatannya mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Dengan demikian, murid 

akan mengikuti perbuatan baik yang dilakukan oleh gurunya menuju kesuksesan 

dunia dan akherat. Jika hal itu diterapkan dalam proses pendidikan maka tidak 

hanya tujuan pendidikan yang dicapai, tetapi jauh yang lebih substansial yakni 

terbetuknya relasi (hubungan) guru dan murid yang bai,19 guru bukan dinilai 

sebagai penjual ilmu tetapi dinilai dari keikhlasan hati dan tujuannya (tranfer of 
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knowledge dan penyempurnaan akhlak). Dengan demikian akan membuahkan 

hasil bagi kebaikan di dunia dan juga di akherat. 

4.  Murid menurut Al-Ghazali 

b. Tugas Murid 

Tugas yang harus dilaksanakannya demi keberhasilan dalam belajar, 

adapun keretria yang harus dimiliki oleh pelajar ini ada sepuluh yaitu: 

158 

1. Mendahulukan kesucian batin dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela. 

 159 

2. Seorang pelajar hendaknya mengurangkan hubungan dengan duniawi, 

menjauhkan diri dari kaum keluarga dan kampung halamannya. 

160 

3. Seorang pelajar itu jangan menyombong dengan ilmunya dan jangan 

menentang gurunya. 

161 
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4. Seorang pelajar pada tingkat permulaan, hendahnya menjaga diri dari 

pertentangan orang tentang ilmu pengetahuan. 

162 

5. Seorang pelajar itu tidak meninggalkan suatu mata pelajaran pun dari ilmu 

pengetahuan yang terpuji. 

163 

6. Seorang pelajar itu tidak memasuki sesuatu bidang dalam ilmu pengetahuan 

serentak. 

164 

7. Tidak mencempelungkan diri kedalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan 

sebelum menyempurnakannya. 

165 

8. Seorang pelajar hendaknya mengetahui sebab untuk dapat mengetahui ilmu 

pengetahuan tersebut. 

166 
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9. Tujuan belajar adalah untuk menghiasi kebatinannya dan mencantikkan sifat 

keutamaannya. 

 167 

10. Harus mengetahuinya hubungan pengetahuan itu kepada tujuannya. 

b. Adab Murid terhadap guru 

Adab murid terhadap guru yang harus dimilikinya, supaya apa yang dicita-

citakan oleh murid akan berhasil dengan baik, al-Ghazali menjelaskan dalam kitab 

Ihya „Ulumuddin nya,  antara lain: 

1.           

Seorang Pelajar itu jangan menyombong dengan ilmunya dan jangan 

menentang gurunya.
168

 

Seorang murid hendaklah mendengarkan dengan baik semua nasehat 

nasehat gurunya dan mengindahkannya atau melaksanakan dalam kehidupan 

sehari yakni tindak tanduknya ketika dalam menuntut ilmu supaya ilmu itu 

mendekat tidak menjauh demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat . Alangkah 

baiknya seorang pelajar ini, mematuhi dan melaksanakan segala nasehat, perintah 

atau perkataan gurunya. Nasehat yang diberikannya bermanfaat bagi murid untuk 

mencapai apa yang dicita-citakannya. 

2.              
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Tidaklah layak seorang pelajar menyombongkan terhadap gurunya, termasuk 

sebagian dari pada menyombong terhadap guru itu, ialah tidak mau belajar kecuali 

yang terkenal benar keahliannya.
169

 

Dalam menuntut ilmu, janganlah memandang siapa yang 

menyampaikannya (guru) apakah ia terkenal atau tidak, karena ilmu pengetahuan 

itu bagaikan barang yang hilang dari tangan seorang mu‟min, yang harus dipungut 

atau dicarinya dimana saja diperolehnya. Dan hendaklah mengucapkan rasa 

terima kasih kepada siapa saja yang membawanya kepadanya. Sebagaimana 

ungkapkan syair sebagai berikut: 

Pengetahuan adalah perjuangan Bagi pemuda yang bercita-cita tinggi 

Seumpamanya banjir itu adalah perjuangan Bagi sesuatu tempat tinggi…..….170 

3.         

Ilmu pengetahuan tidak tercapai selain dengan merendahkan diri dan penuh 

perhatian.
171

 

Sebagaimana seorang murid dalam menuntut ilmu, janganlah sifat tamak dalam 

(menginginkan sesuatu yang belum semestinya), sebab hanya akan menghasilkan 

dirinya hina. Dan menjaga sesuatu yang mengakibatkan ilmu beserta ahlinya 

menjadi hina, akan tetapi hendaklah tawaduk (rendah hati), karena dengan 

tawaduk ilmu itu akan melekat dalam hati sehingga manusia yang 
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beradab/bermoral. Selain tawaduk, hendaklah murid mendengarkan keterangan 

guru dengan penuh perhatian, supaya dapat menyerap seluruh yang disampaikan 

guru. Tiada yang menolong kepada pemahaman selain dengan mempergunakan 

pendengaran dengan berhati-hati dan sepenuh jiwa. Meskipun keterangan itu 

sudah pernah didengar seribu kali, hendaknya keterangan tersebut didengarkan 

seperti ia mendengarkan pertama kali. Dalam hal ini al-Ghazali mengibaratkan 

seorang murid bagaikan tanah kering yang disirami hujan lebat. Maka meresaplah 

keseluruhan bahagiannya dan meratalah keseluruhannya air hujan itu.
172

 

4.           173
 

“Manakala guru itu menunjukkan jalan kepadanya hendaklah ditaati dan 

ditinggalkan pendapat sendiri.” 

Seorang pelajar hendaklah mentaati apa yang menjadi keputusan gurunya dalam 

menentukan kurikulum, jangan mengikuti pendapat dan kehendaknya sendiri, 

karena guru lebih tahu tingkatan-tingkatan pengetahuan yang harus diberikan 

kepadamu. Dari uraian di atas menimbulkan beberapa adab yang sejalan dengan 

uraian tersebut yang telah disebutkan dalam karangan beliau dalam kitab 

Bidayatul Bidayah yaitu : Jangan bertanya jika belum minta izin lebih dahulu.
174

  

43 
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Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. (Q.S. An-Nahl : 

ayat 43) 

Izin seorang pelajar terhadap gurunya dalam bertanya sesuatu sangat penting 

karena di mana seorang guru jelas lebih tahu letak penyampaian ilmu yang harus 

diselesaikan lebih jelasnya menjaga kesopanan. Bertanya tentang soal yang belum 

sampai tingkatanmu memahaminya, adalah dicela, karena itulah, maka khaidir 

melarang Musa bertanya. 

. 

5.            

Seharusnya seorang pelajar itu, tunduk kepada gurunya, mengharap pahala dan 

kemuliaan dengan berkhitmat kepadanya.
175

 

Seorang pelajar hendaknya mendengarkan keterangan gurunya, mengharapkan 

pahala dari guru yakni mengharapkan keridha‟an guru dengan tidak banyak 

bertanya sewaktu guru kelihatan bosan atau kurang baik.
176

 

6. Jika berkunjung kepada guru harus menghormati dan menyampaikan salam 

terlebih dahulu.65 

Menghormati guru merupakan salah satu sifat terpuji bahwa kewajiban 

seorang pelajar terhadap guru untuk mencari kerelaan gurunya dalam memberi 

ilmunya, seperti dalam kitab adabul‟alimi wal muta‟alim. 
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177
 

Pelajar hendaknya duduk didepan guru dengan sopan (adab) seperti pelajar 

memenuhi (meliputi dan merapatkan) pada kedua lututnya atau pelajar duduk 

seperti duduk takhiyat. 

7. Jangan berbicara jika tidak diajak bicara oleh guru.67 

Hubungan antara murid dengan guru dalam proses pendidikan yang berlangsung 

ini memang harus terjalin dengan baik, tetapi ada batasbatasannya untuk menjaga 

kesopanan murid terhadap ilmu,dan gurunya.  

               68 

dan ketika guru berfikir sesuatu maka pelajar tidak boleh bicara, yaitu seperti aku 

berbicara atau seperti ini berpikir bagiku atau seperti fulan berkata. 

Berbicara ditengah-tengah waktu guru berbicara atau berpikir sesuatu itu 

merupakan tindakan yang kurang tepat, karena akan menghilangkan konsentrasi 

berpikir guru. 

8. Jangan sekali-kali su‟udhan terhadap guru mengenai tindakan yang 

kelihatannya mungkar atau tidak diridhai Allah menurut pandangan murid, sebab 

guru lebih mengerti rahasia-rahasia yang terkandung dalam tindakannya.
178
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BAB IV 

ANALISIS DATA  

 

A. Analisis Pemikiran al-Zarnuji tentang Guru dan murid 

1. Etika Guru 

Guru Menurut Al-Zarnuji Sifat dan kepribadian guru mempunyai 

pengaruh kuat terhadap diri murid dan merupakan hal yang pokok dalam 

pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fuad al-Ahwani “ 

kepribadian guru itu berpengaruh besar terhadap akal dan jiwa anak didik” 
179

 

Karena pentingnya kepribadian guru, seorang psikolog terkemuka Zakiyah 

Daradjat menegaskan : Kepribadian itulah yang menentukan apakah ia menjadi 

pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya, ataukah akan menjadi 

perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik terutama anak didik yang 

masih kecil (tingkat sekolah dasar) dan mereka yang sedang mengalami 

kegoncangan jiwa atau tingkat menengah.
180

 2 Pada dasarnya ketentuan terhadap 

pribadi guru tidak dibahas secara eksplisit oleh al-Zarnuji dalam kitab Ta‟lim al-

Muta‟allim, akan tetapi untuk dapat memahami sosok seorang guru menurut 

beliau, dapat dipahami dari nasehat yang direkomendasikan bagi para penuntut 

ilmu dalam memilih guru. Karakteristik guru menurut al-Zarnuji dapat dipahami 
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dari sifat-sifat yang digariskan sebagaimana pernyataan beliau yang ditulis 

sebagai berikut  

 

 Adapun cara memilih guru atau kiyai carilah yang alim, yang brsifat wara‟i, dan 

yang lebih tua. 

“Adapun memilih guru hendaknya dapat memilih guru yang benar-benar „alim 

(pandai) lebih wira‟i dan yang lebih tua.” 
181

 Ketentuan ini dinisbatkan dari cara 

Abu Hanifah dalam memilih gurunya, yakni Syaih Hammad beliau adalah seorang 

guru yang tua ilmunya, sikapnya mulia dan agung serta baik dan sabar.” 
182

 

Berdasar kutipan di atas memberi kesimpulan terhadap kriteria guru menurut al-

Zarnuji dengan enam kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru, bahwa sifat-

sifat yang menjadi persyaratan guru tersebut meliputi: berilmu yang luas, wara‟ 5 , 

berumur, berwibawa, santun dan penyabar. Kesemua syarat tersebut menurutnya 

dititik beratkan pada segi moral dan kepribadian. 
183

 Pemahaman terhadap 

pemikiran al-Zarnuji mengenai karakteristik guru tersebut banyak dikaji oleh 

beberapa sarjana untuk kemudian diidentifikasi dalam karakteristik guru dengan 

berbagai versi.
184

 Akan tetapi dari berbagai versi pemahaman tersebut, pada 

intinya mereka memberi kesimpulan yang sama, dalam bentuk penyederhanaan 
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dari konsep yang dikemukakan oleh al-Zarnuji yaitu alim, wira‟i dan lebih tua. 

Menurut Awaluddin, sifat-sifat yang digariskan oleh al-Zarnuji labih merujuk 

pada kealiman, kewira‟ian dan ketuaan yang memiliki nilai lebih. Ia memberi 

penekanan bahwa al-Zarnuji menggambarkan sifat-sifat itu dalam konteksnya 

memberikan saran kepada murid yang berhak mencari guru. Dengan memahami 

konteks itu maka sifat-sifat guru tidak statis dan siapa saja yang lebih mendalam 

ilmu, lebih wira‟i sikap hidupnya dan lebih tua pengalamannya dalam dunia 

pendidikan, sosok itulah yang dimaksud oleh alZarnuji. 
185

  Dari pemahaman di 

atas dapat penulis katakan bahwa, karakteristik guru yang diusulkan oleh al-

Zarnuji adalah sosok yang memiliki kepandaian (alim), menjaga kebersihan hati 

(wira‟i), lebih berpengalaman dalam hal pendidikan, memiliki jiwa keshalehan 

tinggi, baik sosial maupun spiritual dan penyabar. Guru yang alim dalam konteks 

pendidikan saat ini dapat diartikan sebagai persyaratan intelektual (akademis), 

wira‟i sebagai prasyarat moral dan kesalehan sebagai syarat keteladanan dalam 

diri guru yang akan dijadikan cermin dan ditiru muridmuridnya dan lebih tua 

usianya maksudnya lebih matang karena telah mengenyam pendidikan dalam 

waktu yang lebih lama sehingga lebih berpengalaman baik secara teoritis maupun 

praktek di lapangan. Kriteria guru dalam konteks pemikiran al-Zarnuji tersebut 

dalam prakteknya memiliki tingkat kesesuaian dengan karakteristik guru yang 

disyaratkan oleh para pakar pendidikan pada masa sekarang. Sebagaimana 

persyaratan guru yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajat dkk, diantaranya : 
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takwa kepada Allah swt, berilmu, sehat jasmani, berkelakuan baik. 
186

 Dengan 

demikian rambu-rambu yang direkomendasikan oleh al-Zarnuji terhadap kriteria 

guru yang baik untuk dipilih oleh seorang murid, memberi isyarat bahwa 

pekerjaan guru dalam setiap masa dan kurun waktu baik pada masa dulu maupun 

sekarang sama-sama memiliki ketentuan yang mengikat dan tidak dapat disandang 

oleh sembarang orang, sebab begitu pentingnya peran dan fungsi guru dalam 

pendidikan murid sehingga untuk menyandang predikat guru harus memenuhi 

beberapa kualifikasi dasar yang melingkupinya sehingga memberi suatu 

kewenangan terhadap tugas yang dijalankan. yang dalam bahasa pendidikannya 

minimal memiliki kompetensi baik formal, personal maupun sosial, serta 

memegang kode etik.  Persyaratan guru sebagaimana dikehendaki oleh al-Zarnuji 

diatas sangat terkait dengan bagaimana fungsi guru bagi pendidikan murid, yaitu 

adanya tampilan kepribadian guru yang dijiwai oleh ruh agama, menjadikan guru 

memiliki kekuatan spiritual dalam dirinya. Jiwa dan kekuatan itulah yang 

menjadikan guru berfungsi sebagai spiritual father. Fungsi ini menurut Athiyah al-

Abrasyi 
187

 ialah sebagai pemberi santapan (makanan) bagi jiwa para murid 

dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya dengan sikap dan tingkah 

lakunya. Jiwa dan semangat pendidikan bagi al-Zarnuji adalah berorientasi pada 

pembentukan moral dan akhlak orang-orang yang berilmu, sehingga kepribadian 

guru dalam konteksnya juga diarahkan pada sikap dan pribadi pendidik yang 

dapat dijadikan sebagai kiblat (uswatun hasanah) bagi para muridnya. Untuk dapat 
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membangkitkan semangat iman dalam jiwa para murid menjadi hakikat yang 

nyata, guru dalam pendidikan Islam harus mampu memberi contoh keteladanan 

yang baik, dapat menyelaraskan pemikiran dengan amal perbuatan, mampu 

menghubungkan teori dan praktek, setiap pengarahan yang disampaikan harus 

dalam bentuk fakta yang nyata. Sehingga guru yang memiliki sifat, sikap dan 

keteladanan yang dapat dijadikan panutan bagi para anak didiknya, akhirnya akan 

merasa yakin dengan kemampuan akal pikirannya serta mantap dengan tujuannya. 

188
 Al-Qur‟an menegaskan pentingnya contoh, teladan dan pergaulan yang baik 

dalam usaha membentuk kepribadian seseorang, serta menyuruh umat Islam 

mempelajari tindak-tanduk Rosulullah Muhammad SAW. Dan menjadikan contoh 

yang paling utama. Guru adalah contoh yang baik bagi anak didiknya, jika ia 

benar-banar dapat menyantuni dan menjadi teladan yang baik. 
189

 Sebagaimana 

firman Allah dalam surat al-Ahzab :  

Sesungguhnya telah ada dalam diri Rosulullah itu suri tauladan (contoh yang 

baik) bagimu…”(QS. al-Ahzab:21) Sehingga apabila terjadi suatu kondisi yang 

kontradiktif dari segi tampilan guru secara berkembang, maka secara otomatis 

kharisma dan figur guru akan luntur didepan murid, karena nilai-nilai keluhuran 

agama Islam tidak lagi tercermin dalam diri seorang guru. Fungsi guru yang lain 

dikehendaki oleh al-Zarnuji adalah fungsi sebagai mitra murid dalam belajar 

dimana guru sebagai pembimbing dan murid sebagai orang yang dibimbing. Dari 

fungsi ini terdapat prinsip kerja sama dan bermusyawarah dalam kegiatan belajar. 
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Pernyataan tentang fungsi ini dapat dipahami dari nasehat beliau “sebaiknya orang 

yang mencari ilmu janganlah memilih berbagai ilmu atas pilihannya sendiri. 

Alasan mendasar dari hal ini disebabkan pengalaman-pengalaman yang cukup 

dalam hal itu, sehingga guru lebih tahu tentang apa yang patut bagi murid, dan apa 

yang lebih sesuai dengan bakat dan kemampuan potensi murid. mengisyaratkan 

dari pihak guru berkewajiban memilih dan memperhatikan betulbetul pelajar-

pelajar, sebagaimana memilih para pelamar putra-putrinya. 
190

 Nasehat al-Zarnuji 

dalam hal ini memuat teori yang sangat sinkron dengan teori pendidikan modern. 

Sebagaimana dikatakan oleh John Dewey, bahwa wujud keseriusan guru dalam 

mengarahkan murid, guru harus membimbing perkembangan, perhatian anak 

dengan dasar pengalamanpengalamannya.
191

 Dengan pengalama-pengalaman itu 

ia dapat membedakan mana yang lebih berguna bagi masa depan dan mana yang 

tidak berguna lagi. Guru yang cakap dan profesional mesti tahu dalam memilih 

bahan pengalaman mana yang harus disampaikan kepada muridnya. Disamping 

itu, menurut kajian Fatiyah Hasan sulaiman, bahwa Imam alGhazali telah 

menjelaskan pentingnya pengetahuan seorang guru terhadap watak dan kejiwaan 

murid. Pengetahuan tentang kejiwaan seseorang murid merupakan suatu yang 

diperlukan, pengetahuan ini cukup dapat membantu dia dalam memperlakukan 

seorang murid, baik ditengah-tengah mengajar, mendidik maupun 
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membimbingnya, baik murid itu kanak-kanak, remaja maupun telah dewasa. 
192

 

Fungsi inilah yang menjadikan posisi guru seperti seorang dokter, yang 

diperlukan karena bimbingan, arahan dan nasehat-nasehatnya, sehingga murid 

tidak menemukan kesulitan dalam belajarnya dan dapat mencapai hasil belajar 

yang optimal. Dengan demikian pekerjaan guru mengandung unsur pengabdian 

yang luhur, yaitu membimbing manusia untuk menempati status yang mulia 

karena mendidik jiwa, hati dan akal murid sebagai pengembangan fitrah yang 

diberikan oleh Allah sehingga menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung 

jawab. Oleh  karena itu, kriteria seorang guru sebagaimana siusulkan oleh al-

Zarnuji kiranya cukup memberi kontribusi bagi peningkatan mutu dan kualitas 

guru dimasa sekarang, dimana guru disamping memiliki ketinggian intelektual, 

juga mampu tampil sebagai figur yang pantas diteladani, serta mampu berperan 

sebagai orang tua murid, sehingga guru tidak dipandang oleh murid hanya sebagai 

orang lain yang menyampaikan materi karena dibayar.  

 

2. Etika Murid  

Menurut al-Zarnuji Dalam kitab Ta‟lim al-Muta‟allim, istilah murid disebut 

dengan thalibul ilmi. Dalam membahas tentang murid, menurut H. Busyairi 

Madjidi, Al-Zarnuji tidak banyak membahas murid sebagai individu baik 

fitrahnya maupun perkembangannya, tetapi ketika membicarakan partner dalam 

studi, al-Zarnuji menyinggung tentang fitrah dengan mengutip hadist Rasul SAW, 

bahwa:  
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Metode dalam Ta‟lim bukan hanya dinamakan dalam aktivitas ceramah, 

diskusi, resitasi dan semacamnya yang lebih mengedepankan pencapaian 

“kecerdasan intelektual” sebagaimana sering dipahami di zaman ini. Metode 

dimaknakan lebih jauh, yaitu pada cara pencapaian “kecerdasan emosional yang 

religius”, sehingga dapat memangun watak perspektif ini, maka akhlak baik yang 

dimiliki oleh subyek didik termasuk bagian dari wacana metode.  

Etika Murid dalam kitab Ta‟lim Muta‟allim Dijelaskan dalam kitab Ta‟lim 

Muta‟allim bagi setiap pelajar sebaiknya mempunyai kewajiban yang harus 

dilakukan yaitu :  

1. Setiap pelajar harus menata niat dalam menuntut ilmu, karena niat adalah 

pokok dari segala ibadah. Yaitu niat ikhlas mengharap ridha Allah.  

2. Tidak mencari ilmu tjuan ntuk dunia 

3. Memilih Guru yang lebih wara‟i dan lebih tua 

4. Bermusyawarah dengan orang alimketika akan pergi menuntut ilmu atau 

dalam segala urusan 

5. Harus sabar dalam setiap ujian 

6. Menghormati ilmu dan guru dengan cara : 

Tidak berjalan di depannya, tidak duduk ditempatnya, tidak memulai bicara 

padanya kecuali dengan ijinnya. Tidak berbicara sesuatu kecuali bila guru sedang 

capek atau bosan, harus menjaga waktu, jangan megetuk pintunya tapi menunggu 

sampai beliau keluar.tidak duduk didekat guru kecuali darurat. etika kepada 

gurunya dan kewajibanya sebagai murid. Karena begitu tinggi penghargaan itu 

sehingga menerapkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi. Agar 
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siswa bisa memuliakan gurunya. (Az Zarnuji: 91). Maka sebaiknya seorang murid 

diperlukan internalisasi sikap wara‟ dalam beretika terhadap guru, sikap ini akan 

menjadikan ilmu yang didapat mempunyai berdaya guna lebih banyak.  

Adapun sikap murid terhadap guru antara lain adalah penghormatan dan 

pengahargaan kepada ilmu dan guru. Az Zarnuji tidak menjadikan keduanya 

analistik, sebagaimana ia juga tidak memisahkan antara intelektualitas pendidikan 

dan spiritualnya. Seorang murid tidak dibenarkan hanya menimba intelektualitas 

seseorang, tetapi hak yang melekat padanya ditelantarkan. Pendidikan mempunyai 

dasar “hak atas karya intelektual” yang pantas dihargai dengan sikap pemuliaan 

dan penghargaan material. Etika murid terhadap guru dalam perilaku taat pada 

perintah dan menjauhi larangan-Nya selama masih dalam koridor kepatuhan 

kepada Allah, bukan sebaliknya. Tampilan rinci lain lebih mengarah pada “budi 

pekerti” yang di masa sekarang perlu ditegakkan, tetapi berangsur luntur. “Barang 

siapa berkeinginan anaknya menjadi ilmuan, maka sebaiknya ia bersedia untuk 

merawat, memuliakan, memberi sesuatu dan mengagungkan ahli”. (Az Zarnuji, 

t.th: 17). Dalam kitab Ta‟lim Muta‟allim menjelaskan bahwa “keberhasilan 

seseorang tergantung dari penghormatannya, kegagalannya adalah karena 

meremehkannya”. Sesunguhnya bagi seorang murid yang baik, agar mendapatkan 

ilmu dari gurunya hendaknya mempunyai etika yang baik di setiap menerima, 

mendengarkan, mengerjakan apa yang disampaikan gurunya dan jangan sekali-

kali sebaliknya (meremehkan guru). 62 Selanjutnya seorang pelajar juga harus 

bersikap rendah hati pada ilmu dan guru. Seorang murid juga harus mencari 

kerelaan guru, harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia murka, mematuhi 
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perintahnya asal tidak bertentangan dengan agama. Dengan cara demikian ia akan 

tercapai cita-citanya. Ia juga harus menjaga keridhaan gurunya. Ia jangan 

menggunjing gurunya. Dan jika ia tidak sanggup mencegahnya, maka sebaiknya 

ia harus menjauhi orang tersebut. Selanjutnya seorang murid hendaknya tidak 

memasuki ruangan kecuali setelah mendapat izinnya. Seorang pelajar tidak akan 

memperoleh ilmu dan tidak akan mengambil manfaatnya, tanpa mau menghormati 

ilmu dan guru. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang telah 

berhasil mereka ketika menuntut ilmu sangat menghoramati tiga hal tersebut. Dan 

orang-orang yang tidak berhasil dalam mnuntut ilmu, karena mereka tidak mau 

menghormati atau memuliakan ilmu dan gurunya. Karena ada yang mengatakan 

bahwa menghormati itu lebih baik daripada mentaati. (Az Zarnuji, t.th: 16). Az-

Zarnuji mengatakan bila seorang murid lebih menghormati seorang guru itu 

menaikkan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT sangat tinggi, ketinggian 

beretika terhadap guru, pada orang lain yang lebih tua, apalagi kepada Allah SWT 

dalam ketakwaannya semakin meningkat maka Allah akan mengangkat harkat dan 

martabatnya. Hubungan Murid dan Guru Az Zarnuji dalam kitabnya Ta‟lim 

Muta‟allim berpendapat tentang persoalan hubungan guru dan murid, 

menganggap guru sebagai elemen terpenting dalam pembelajaran. Karena guru 

harus dihormati dan diikuti tidak boleh dibantah atau disanggah sedikitpun. 

Menurut Az Zarnuji berpindah ilmu dengan berpindah guru atau tempat dapat 

mengakibatkan ketidak berkahan membuat waktu sia-sia dan dapat menyakiti hati 

seorang guru. Az Zarnuji menyebut hal ini sebagian bentuk dari ketidak pahaman 

dan ketidaksabaran serta memperturutkan hawa nafsu. Tentang hubungan guru 
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dan murid adalah bahwa guru memiliki kedudukan uang sedemikian rupa, 

sehingga murid harus menghormatinya dengan sedemikian rupa pula. Syaikh 

Sadiduddin Asy Syairozi, menceritakan nasehat dari gurunya “siapapun yang 

menghendaki anaknya menjadi seorang alim, maka hendaklah ia memelihara, 

menghormati, rendah hati dan memberikan sesuatu kepada ahli agama. Andaikata 

hukum anaknya yang alim pasti cucunya yang akan menjadi alim. Karena itulah, 

siapapun yang menyakiti hati gurunya maka ia tak akan mendapat kemudahan 

dalam berilmu dan hanya sedikit ilmunya yang berguna. Sesungguhnya guru dan 

dokter keduanya tidak akan menasehati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan 

penyakitmu jika pada dokter, dan terimalah kebodohanmu bila kamu 

membangkang pada guru. (Az Zarnuji, t.th: 18). 64 Pendidikan Islam mewajibkan 

kepada setiap guru untuk senantiasa mengingatkan bahwa kita tidaklah sekedar 

membutuhkan ilmu, tetapi senantiasa membutuhkan etika yang baik di kalangan 

pelajar dapat dilakukan dengan latihanlatihan berbuat baik, berkata benar, 

menepati janji, ikhlas dan jujur dalam bekerja dan menghargai waktu. (Daudy, 

1986: 62).  

 

B. Analisis Etika guru dan murid menurut al-ghazali dalam kitab ihya’ 

ulumuddin 

Menurut al-Ghazali dalam kitab Ihya‟ ulumuddin Al-Ghazali dalam kitab 

Ihya‟ Ulumuddin telah menyampaikan pemikirannya tentang Etika guru dan 

murid dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini beliau menjelaskan pada 

bagian Ilmu yang diawali dengan menjelaskan keutamaan belajar dan mengajar 
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selanjutnya tentang pentingnya ilmu, perbedaan ulama dunia dan ulama 

akherat.
193

 Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa puncak ilmu berada pada 

pengamalan terhadap ilmu. Dalam hal ini pengamalan dianggap sebagai buah ilmu 

untuk bekal menuju akherat. Selanjutnya kemuliaan ilmu dan ulama terletak pada 

ulama yang sepenuhnya berjuang demi kemuliaan di sisi Allah SWT, bukan demi 

harta, kedudukan maupun kemasyhuran. Berdasarkan uraian di atas, maka 

beberapa etika guru dan murid sebagaimana yang dimaksudkan dalam kitab Ihya‟ 

Ulumuddin sebagai berikut:  

1. Etika Guru  

Ketahuilah orang yang berilmu itu bagaikan matahari yang menyinari 

bumi, ia bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Ia wajib mengajarkan 

ilmu yang telah dimiliki kepada mereka yang sangat membutuhkan dan 

bersungguh-sungguh yaitu hanya karena Allah SWT mereka belajar. Oleh karena 

itu, mereka patut disebut sebagai orang yang paling mulia yaitu berilmu dan 

beramal serta mengajarkannya.
194

 Untuk mencapai status mulia di sisi Allah SWT 

maka mengajar bukanlah hal yang mudah, hal ini merupakan pekerjaan yang 

besar dan harus menghadapi tantangan yang berat pula. Oleh karena itu, seorang 

pengajar harus memiliki adab dan juga tugas yang harus dilaksanakannya. Dalam 

hal ini al-Ghazali merumuskannya dalam kitab Ihya‟ Ulumuddin: sebagai berikut;  

Pertama, memiliki rasa kasih sayang kepada murid dan memperlakukannya 

sebagaimana anaknya sendiri. Dalam hal ini guru berperan sebagai penyelamat 
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murid dari neraka ahirat dan orang tua hanyalah sebagai penyebab lahirnya 

mereka di dunia ini. Oleh karena itu, guru bertanggung jawab besar dan berhak 

atas keselamatan murid, jika sebaliknya maka murid hanyalah akan memperoleh 

kebinasaan yang terus menerus. Guru adalah orang yang memberikan 

kemanfaatan bagi murid dalam menggapai kehidupan yang abadi, yakni 

kehidupan ahirat. Hal itu tidak akan diperoleh manakala tidak dibarengi dengan 

niat yang tulus kepada Allah SWT. Untuk mencapai keselamatan bagi murid 

begitu juga pengajar, mereka harus memiliki kemampuan dan ilmu yang 

memadai. Pada dasarnya menjadi guru tidak semudah membalikkan telapak 

tangan, Akan tetapi dalam perjalanannya banyak hambatan dan rintangan, 

diantaranya nafsu dunia (harta, dan tahta). Pada hakikatnya, tugas guru dalam 

belajar adalah memberikan petunjuk ke jalan Allah swt.  

Kedua, mengikuti teladan Rasulullah SAW., yaitu tidak meminta upah atas 

tugasnya. Tetapi mengajar hanya karena Allah SWT, tidaklah ia melihat apa yang 

telah dikerjakan kepada murid akan tetapi kewajiban bagi murid untuk selalu 

mengingat budi baik guru kepadanya. Karena guru adalah penyebab akan adanya 

petunjuk kepada kebenaran bagi murid.
195

 Dengan kata lain guru tidak meminta 

imbalan atas tugas sebagaimana Allah dan rasulnya yang mengajar manusia tanpa 

mengharap imbalan.  

Ketiga, tidak meninggalkan nasehat. contoh melarang murid mempelajari sesuatu 

ilmu sebelum pada tingkatanya. Guru menjelaskan akan pentingnya tujuan dari 

menuntut ilmu yaitu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam 
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artian, Guru tidak menyembunyikan ilmu yang dimiliki, ia harus sungguh-

sungguh tampil sebagai penasehat, pembimbing para pelajarnya ketika pelajar itu 

membutuhkannya.  

Keempat, menasehati dan mencegah murid dari akhlak tercela, tidak secara 

terang-terangan, tetapi dengan cara menyindir yakni dengan cara kasih sayang dan 

tidak dengan cara mengejek (sindiran). Sebab dengan cara ini akan lebih efektif 

yang menjadikan murid tidak minder dan takut kepada guru. Dalam hal ini sifat 

kasih sayang mempunyai kekuatan yang besar dalam menguasai dan menundukan 

psikologi murid. begitu juga dengan cara sindiran akan memberikan rangsangan 

bagi murid mencari apa tujuan dan maksud dari sindiran itu, sehingga murid akan 

lebih kreatif dan suka berfikir 
196

. Untuk itu, Guru harus senantiasa menjauhi 

akhlak yang buruk dengan cara menghindarinya sedapat mungkin.  

Kelima, tidak mewajibkan pada murid agar mengikuti guru tertentu dan 

kecenderungannya. Dalam hal ini al-Ghazali melihat kebiasaan dari sebagian guru 

fiqih yang menjelekkan ilmu bahasa begitu juga sebaliknya, seorang guru yang 

bertanggung jawab pada satu pelajaran hendaklah memberikan keleluasaan pada 

murid untuk mempelajari pelajaran yang lain, tetapi bagi guru yang bertanggung 

jawab akan berbagai ilmu pengetahuan, maka baginya adalah menjaga dan 

mengetahui murid setingkat demi setingkat.
197

  

Keenam, memperlakukan murid sesuai dengan kesanggupanya yaitu memberikan 

pengetahuan sesuai pemahaman otak murid atau kadar pemahamannya. Pada 
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murid boleh dikembangkan suatu ilmu apapun secara mendalam asalkan tingkat 

pemahaman sudah sampai padanya. Lebih lanjut, kembangkanlah semua 

pengetahuan kepada murid secara mendalam, apabila telah diketahui bahwa 

mereka telah dapat memahaminya sendiri. Berikanlah mereka menurut ukuran 

akalnya dan timbanglah mereka berdasarkan pemahamannya sehingga akan 

mendatangkan keselamatan dan juga kemanfaatan. Jika sebaliknya, maka 

pertentangan atau salah pengertian (mis understanding).  

Ketujuh, kerja sama dengan murid di dalam membahas dan menjelaskan masalah 

yaitu memberikan pengertian kepada murid yang dangkal akalnya tentang ilmu 

pengetahuan yang dasar pula, tidak membuat kebingungan bagi murid. Membuka 

pintu pembahasan tentang suatu pengetahuan bagi mereka yang telah mampu 

memahami pengetahuan dengan sendirinya.  

Kedelapan, seorang guru harus mengamalkan ilmunya. Yaitu perbuatannya 

harus mencerminkan terhadap perkataannya bahkan ilmu yang dimiliki. Dalam 

hal ini orang berilmu lebih berdosa atas perbuatan maksiat daripada orang yang 

bodoh, karena mereka akan menyesatkan banyak orang yang telah 

mengikutinya.
198

  

Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa sosok guru yang ideal 

adalah guru yang memiliki motivasi mengajar yang tulus yaitu ikhlas dalam 

mengamalkan ilmunya, bertujuan mendekatan diri pada Allah SWT, bertindak. 

sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada anaknya, dapat 

mempertimbangkan kemampuan intelektual anaknya, mampu menggali potensi 
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yang dimiliki muridnya, bersikap terbuka dan demokratis untuk menerima dan 

menghargai pendapat para muridnya, dapat bekerja sama dalam memecahkan 

masalah dan mampu menjadi tipe ideal serta idola bagi muridnya serta 

perbuatannya mencerminkan ilmu yang dimilikinya. Dengan demikian, murid 

akan mengikuti perbuatan baik yang dilakukan oleh gurunya menuju kesuksesan 

dunia dan akherat. Jika hal itu diterapkan dalam proses pendidikan maka tidak 

hanya tujuan pendidikan yang dicapai, tetapi jauh yang lebih substansial yakni 

terbetuknya relasi (hubungan) guru dan murid yang baik. guru bukan dinilai 

sebagai penjual ilmu tetapi dinilai dari keikhlasan hati dan tujuannya (tranfer of 

knowledge dan penyempurnaan akhlak). Dengan demikian akan membuahkan 

hasil bagi kebaikan di dunia dan juga di akherat.  

2. Etika Murid  

Pertama, Seorang murid harus membersihkan jiwanya terlebih dahulu dari akhlak 

yang buruk dan sifat-sifat tercela. Hal ini disebabkan bahwa ilmu adalah ibadah 

hati, dan merupakan shalat secara rahasia dan mendekatkan batin kepada Allah 

SWT Sebagaimana tidak syah shalat yang menjadi tugas anggota dhahir kecuali 

dengan mensucikan anggota dhahir dari segala hadats dan najis, maka begitu 

pulalah, tidak syah kebaktian bathin dan kemakmuran hati dengan ilmu 

pengetahuan, kecuali sesudah sucinya ilmu itu dari kekotoran budi dan kenajisan 

sifat. Lebih lanjut, ilmu adalah cahaya yang tidak akan dicurahkan oleh Allah 

SWT pada hati dan jiwa yang kotor. Dalam hal ini kekotoran bathin lebih penting 

dijauhkan, karena kekotoran sekarang akan membawa kepada kebinasaan pada 

masa yang akan datang. Selanjutnya al-Ghazali menggambarkan tentang ilmu 
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yaitu dengan mengumpamakan antara malaikat dan anjing. Malaikat tidak akan 

masuk pada rumah yang mana terdapat anjing di dalamnya. Padahal rahmat Allah 

(ilmu pengetahuan) tidak akan dicurahkan pada manusia selain dengan 

perantaraan malaikat
199

 . Oleh karena itu, kebersihan hati merupakan tonggak 

awal bagi para murid dalam menuntut ilmu.  

Kedua, seorang murid hendaknya tidak banyak melibatkan diri dalam urusan 

duniawi, ia harus bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menuntut ilmu, 

bahkan ia harus jauh dari keluarga dan kampung halamannya. Hal ini karena 

banyak berhubungan dengan yang lainnya dapat menyibukkan hati dan pikiran. 

Lebih lanjut, apabila pikiran murid itu telah terbagi maka kuranglah 

kesanggupannya untuk mendalami ilmu pengetahuan. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa ilmu itu tidak akan menyerahkan sebagian kepadamu sebelum 

kamu menyerahkan seluruh jiwa ragamu
200

 . Pikiran yang terbagibagi 

diumpamakan sebuah selokan yang yang mengalir airnya ke beberapa jurusan, 

maka sebagian air ditelan bumi dan sebagian lagi diisap udara sehingga yang 

tertinggal tidak terkumpul lagi dan tidak cukup untuk dimanfaatkan untuk tanam-

tanaman
201

 .  

Ketiga, seorang murid jangan menyombongkan diri dengan ilmu yang dimilikinya 

dan jangan pula menentang guru, tetapi menyerahkan seluruhnya kepada guru 

dengan menaruh keyakinan penuh terhadap segala hal yang dinasihatkannya, 
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sebagaimana orang sakit yang bodoh yakin kepada dokter yang ahli dan 

berpengalaman. Dari itu jelas bahwa tidaklah pantas bagi seorang murid 

menyombongkan diri kepada gurunya, sebagaimana murid tidak mau belajar 

kecuali kepada guru yang terkenal akan keahliannya. Hal ini merupakan suatu 

kebodohan  besar bagi murid, sebab ilmu adalah jalan untuk kelepasan dan 

kebahagian. Ilmu merupakan barang yang hilang dari tangan seorang mukmin 

yang harus dipungut dimana saja dan kapan saja, serta harus diucapkan 

terimakasih kepada siapa saja yang membawa kepadanya. Lebih lanjut, terhadap 

guru, pelajar harus bersikap sebagaimana tanah kering yang diguyur hujan lebat, 

maka meresaplah air itu ke seluruh bagian tanah secara merata. Akan tetapi, 

karena manusia di samping memiliki akal ia juga memiliki hawa nafsu. Jika dalam 

proses pendidikan akal yang didahulukan dan sifat terpuji yang disandang, maka 

murid itu akan mendapatkan keselamatan dan kesuksesan. Dengan kata lain, jika 

tiap-tiap pelajar yang masih berpegang teguh pada pendapatnya sendiri dan 

menghiraukan petunjuk dari guru maka hukumlah mereka dengan keteledoran dan 

kerugian. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa murid dalam belajar mempunyai hak 

untuk bertanya, tetapi atas izin dan petunjuk guru. Apalah artinya ingin tahu 

sesuatu yang belum tingkat pemahaman?, itu hanyalah kebingungan yang akan 

diperoleh. Dengan kata lain, tinggalkanlah bertanya sebelum waktunya, Guru 

lebih tahu tentang keahlian muridnya dan kapan sesuatu ilmu harus diajarkan 

kepadanya.
202
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Keempat, bagi murid permulaan janganlah melibatkan dan mendalami perbedaan 

pendapat para ulama‟, karena hal demikian akan menimbulkan prasangka buruk, 

keragu-raguan dan kurang percaya terhadap kemampuan guru, akibatnya mereka 

berputus asa untuk mempelajari dan juga mendalami ilmu gurunya. Dalam hal ini 

langkah yang wajar bagi para pemula adalah belajar sesuai petunjuk guru yaitu 

belajar suatu cara saja yang terpuji dan disukai gurunya. Setelah itu, barulah 

mendengar madzabmadzab dan keserupaan yang ada diantaranya. Hal demikian 

digambarkan sebagaimana orang yang baru masuk Islam kemudian bergaul 

dengan orang kafir, maka ia akan kembali kepada kekafirannya
203

 .  

Kelima, seorang murid janganlah berpindah dari suatu ilmu yang terpuji kepada 

cabang-cabangnya kecuali ia sudah mendalami dan memahami ilmu sebelumnya. 

Ilmu pengetahuan itu bantu-membantu, saling terkait, yaitu sebagian ilmu terikat 

pada sebagian yang lain, orang yang belajar ilmu kemudian mendapat manfaat 

darinya, maka ia terlepas dari musuh ilmu yaitu kebodohan, karena manusia 

adalah musuh dari kebodohan. Orang yang menegakkan ilmu bagaikan penjaga 

rumah penyantun dan rumah benteng, masing masing memiliki tingkatan. Dan 

berdasarkan tingkatan itulah mereka mendapatkan pahala di akhirat, jika hal itu 

tujuannya karena Allah SWT.  

Keenam, Seorang murid jangan menenggelamkan diri pada suatu bidang ilmu 

pengetahuan secara serentak, tetapi memelihara tertib dan memulainya dari yang 

lebih penting. hal itu dimaksudkan bahwa jika umur masih panjang dan masih ada 

kesempatan dalam menuntut ilmu maka memulai belajar dari yang lebih mudah 
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kemudian disempurnakan kepada ilmu yang lebih rumit, dan jika sebaliknya, 

maka mencukupkan dengan apa yang telah diperolehnya
204

 kemudian 

mengumpulkan segala kekuatan dari pengetahuan tersebut untuk 

menyempurnakan suatu pengetahuan yang termulia yaitu ilmu akhirat (ilmu yang 

tujuan utamanya mengenal Allah SWT). Selanjutnya, Ilmu merupakan lautan 

pengetahuan yang tidak dapat diduga kedalamannya. Tingkat yang tertinggi untuk 

itu dari manusia ialah tingkat para Nabi, kemudian para wali, kemudian orang 

yang mengikuti mereka8 yaitu para ulama yang terkenal dengan sebutan pewaris 

para Nabi.  

Ketujuh, seorang murid jangan melibatkan diri pada pokok bahasan atau suatu 

bidang ilmu pengetahuan sebelum menyempurnakan bidang yang sebelumnya. 

Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu tersusun secara. Jika hal itu kiranya, 

maka mereka akan mendapat petunjuk dari Allah SWT. Lebih lanjut, seorang 

murid tidak akan melampui suatu bidang sebelum dikuasai benar-benar, baik dari 

segi ilmiahnya ataupun amaliahnya. karena hal itu merupakan jalan yang 

mengantarkan murid pada pemahaman atau derajat berikutnya, begitu juga tujuan 

dari segala ilmu yang ditempuhnya ialah mendaki kepada yang lebih tinggi. 

Selanjutnya, sebaiknya janganlah mengklaim suatu bidang pengetahuan itu bathil 

karena adanya perselisihan diantara pemuka-pemukanya, atau menghukum 

dengan kesalahan orang atau beberapa orang diantara mereka, apalagi 

menghukum dengan harus menentangnya karena adanya perbedaan dalam 

perbuatan dan perkataannya, atau tidak adanya sinkronisasi antara ilmu dan amal.  
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Kedelapan, seorang murid agar mengetahui sebab-sebab yang dapat menimbulkan 

kemuliaan ilmu, yaitu kemulian hasil dan kepercayaan serta kekuatan dalilnya, 

yakni mengetahui faedah serta manfaat pengetahuan itu, yakni mana yang lebih 

manfaat?, itulah yang harus diutamakan. Oleh karena itu, murid harus 

bersungguh-sungguh sehingga akan memperoleh manfaat dari pengetahuan 

tersebut, ilmu tidak akan ada artinya manakala murid sebagai pencari ilmu tidak 

tahu apa manfaat dan tujuan dari ilmu tersebut. Dengan kata lain, mengetahui 

manfaat dan tujuan ilmu merupakan sebagian dari tujuan belajar. Kesembilan, 

seorang murid agar dalam menuntut ilmu didasarkan pada upaya untuk menghiasi 

bathin dan mempercantik dengan berbagai keutamaan, yaitu mendaki untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hal ini, tidak diharapkan dari 

seorang penuntut ilmu mencari jabatan, memperoleh harta dan kemegahan 

duniawi, menindas kaum yang lemah atau bodoh serta menyombongkan diri 

kepada teman-temannya. Jika demikian, tidak diragukan lagi bahwa sang murid 

telah memperoleh ilmu akhirat. Lebih lanjut, tidak patut menaruh penghinaan 

terhadap suatu cabang ilmu, dalam hal ini semua orang yang bertaggung jawab 

dalam lapangan ilmu pengetahuan seperti halnya dengan orang-orang yang 

bertanggung jawab dalam benteng pertahanan, orang yang ditugaskan didalamnya 

serta orang yang berjuang jihad fi sabilillah , mereka saling melengkapi dan 

mengisi. Oleh karena itu, semua akan memperoleh pahala jika tujuannya untuk 

meninggikan kalimah Allah SWT bukan harta rampasan. “Allah akan senantiasa 

meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang 
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yang berilmu”
205

 . Dengan kata lain bahwa barang siapa yang berbuat dengan ilmu 

pengetahuannya seraya karena Allah SWT niscaya akan bermanfaat baginya yakni 

ketinggian derajat.
206

  

Kesepuluh, seorang murid harus mengetahui hubungan macam-macam ilmu dan 

tujuannya, oleh karena itu seorang murid harus menemukan maksud dan tujuan 

dari ilmu dan yang terpenting adalah memilih ilmu yang dapat menyampaikan 

maksud tersebut.
207

 Jika diperhatikan secara seksama, maka pandangan al-Ghazali 

terhadap etika murid dalam mencari ilmu bercorak sufistik. Hal itu nampak pada 

keharusan murid membersihkan bathin dan jiwanya, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan hal itu untuk diterapkan dalam pendidikan. Al-Ghazali menjelaskan 

bahwa ilmu itu cahaya, cahaya tidak akan bisa masuk pada jiwa yang kotor, oleh 

karena itu pondasi utama dalam menuntut ilmu adalah kebersihan hati dan jiwa. 

Jika sebaliknya maka usaha murid adalah sia-sia, ia rugi segalanya, walaupun 

secara kasat mata ia telah memperoleh ilmu begitu juga kesuksesan, akan tetapi, 

hal itu hanyalah akan menjadi sarana bagi kehancuran baginya. Ilmu itu harus 

dipelajari secara sistematik, integrated dan dimulai dari yang umum kepada yang 

khusus, hal ini akan menjadi modal awal bagi kesuksesan murid. Kepercayaan dan 

ketergantungan murid atas petunjuk guru merupakan modal utama. Selanjutnya 

akan berimplikasi besar terhadap terbentuknya hubungan guru dan murid yang 

baik sebagaimana yang dikehendaki.  
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C. Analisis Konsep Etika Guru dan Murid dalam Persfektif Al zarnuji dan 

Imam Ghazali 

Berdasarkan uraian di atas tentang etika guru dan murid maka, untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas tentang etika guru dan murid dalam dunia 

pendidikan dewasa ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut:  

Pertama, Guru sebagai subyek pendidikan mempunyai tugas, kedudukan dan juga 

profesionalisme. Tugas guru sebagai pendidik tidak dibatasi oleh ruang dan 

waktu, tidak hanya berlaku di dalam kelas tetapi berlaku kapan pun dan dimana 

pun, karena pada dasarnya pendidikan itu tidak mengenal waktu, sejak manusia 

dilahirkan hingga ahir hayat. Dan juga pendidikan bertujuan untuk 

mendewasakan, membimbing dan mengarahkan murid yaitu mengarahkan 

perkembangan seluruh potensinya, sehingga menjadikanya sebagai hamba Allah 

SWT yang mampu menjadi khalifah di bumi ini. Dalam hal ini al-Ghazali 

mengatakan bahwa guru harus memiliki kasih sayang kepada murid, ia harus 

memperlakukan sebagaimana anaknya, seorang  guru penyebab akan adanya 

kehidupan yang abadi tetapi orang tua penyebab anaknya lahir di dunia ini. Guru 

menjadi teladan bagi murid sebagaimana mengikti telaan Nabi , guru selalu 

memberikan nasehat kepada muridnya, guru lebih bertanggung jawab atas 

kesuksesan murid, oleh karena itu, seorang guru tidak akan dikatakan sebagai 
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guru manakala tidak mampu menunjukkan pada murid jalan yang di ridhai 

Allah
208

.  

Dengan mengikuti jejak rosul maka guru tidak meminta upah dengan 

jasanya sebagai guru. Al-Ghazali mengatakan “ Terhadap guru, Murid harus 

menerima segala sesuatu yang diberikan, bagaikan air hujan yang mengguyur di 

tanah yang gersang.” 
209

 Lebih lanjut al-Ghazali mengatakan bahwa, guru harus 

mampu mengetahui karakteristik murid, baik dalam tingkat pemahamannya 

ataupun tingkat akalnya, menjadi pembimbing bagi pencarian kebenaran. karena 

hal ini akan berimplikasi bagi terbentuknya hubungan yang baik antara guru dan 

murid. Guru adalah orang yang mampu, lebih lanjut seorang guru harus 

mengamalkan ilmunya, artinya apa yang diajarkan harus juga dilakukan, sebab 

ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman 

dalam surat al-shaf ayat 2, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, mengapa 

engkau katakan apa yang tidak engkau lakukan?
210

” Oleh karena itu untuk 

medukung tugas, kedudukan dan juga keprofesionalan, maka. . guru berhak 

menerima kesejahteraan
211

, dalam arti bukan meminta ataupun menuntut hak, 

tetapi bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai jasa 

guru?.
212

 Senada dengan hal itu, dalam kaidah ushul fiqh dikatakan bahwa “ ma la 
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yatimmu wajibu illa bihi fahuwa waajibun”
213

. Suatu kewajiban tidak akan 

sempurna manakala tidak adanya sesuatu , maka sesuatu itu wajib adanya. Dari 

sini dapat dipahami bahwa belajar mengajar adalah kewajiban, kewajiban itu 

harus ditunaikan, kewajiban mengajar bagi guru tidak akan terlaksana tanpa 

adanya dukungan yaitu kesejahteraan dan juga peningkatan kualitas. Akibatnya 

proses transfer of knowledge akan mengalami kemandegan. Jika di hitung secara 

materiil, ilmu itu tidak sebanding dengan upah yang diberikan manusia. Ilmu itu 

lebih mulia, ikhlas bila keadaannya sudah serba cukup, Oleh karena itu, dengan 

kata lain berilah gaji guru sebesar mungkin agar lebih ikhlas. Dalam kontek lain 

kesejahteraan Guru merupakan bagian dari beaya pendidikan, hal itu bisa menjadi 

murah dan juga bisa menjadi mahal. Memang pada awalnya beaya pendidikan itu 

murni dari orang tua murid selaku orang yang mewakilkan kewajibannya. Akan 

tetapi hal itu telah diambil alih oleh negara sebagai penanggung jawab akan 

kecerdasan kehidupan bangsa. Namun akan lebih efektif ketika semua komponen 

ikut bertanggung jawab, baik orang tua murid,
214

 masyarakat (aghniya‟), 

pengusaha (industri) dan juga pemerintah, sebagaimana yang telah diamanatkan 

oleh UU sisdiknas pasal 46 ayat 1. Sementara itu, al-Ghazali melarang akan 

permintaan upah bagi guru. Dalam hal ini, dimaksudkan bahwa ilmu yang 

diberikan oleh guru tidak sebanding dengan upah yang diterima. Ilmu lebih mulia 

dari harta, apalagi ilmu alqur‟an. Pengharaman gaji guru disebabkan oleh 

kemulian ilmu yang diajarkan, dan juga kebusukan niat guru itu yaitu hanya untuk 
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menumpuk kekayaan, mencari rizki, kemashuran dan kemegahan dunia, bukan 

karena keluhuran ilmu ataupun panggilan jiwa yang disertai adanya keihlasan dan 

ketulusan niat guru dan juga bukan karena mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Lebih lanjut tentang Murid, disamping ia memiliki fitrah yang harus 

dikembangkan, ia juga memiliki tugas dan kewajiban, demi menunjang 

keberhasilan dan kesuksesan Anak. Dalam hal ini al ghazali menjelaskan bahwa 

seorang murid harus membersihkan diri, bersungguh-sungguh dalam belajar, tidak 

sombong atas ilmunya, tertib dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Jika dipahami 

secara sekilas, konsep itu mengandung suatu keharusan yang memaksa, tetapi 

pada dasarnya merupakan suatu keleluasaan bagi murid, hal ini tercermin dalam 

penjelasannya yang lain bahwa guru dan murid bekerja sama dalam memecahkan 

masalah, keduanya merupakan dwi tunggal dalam kebenaran, Murid diberikan 

waktu khusus untuk mengutarakan pendapat dan juga masalahnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam pemikiran al-Ghazali tentang etika guru dan murid 

terdapat suatu relasi kemitraan antara guru dan murid, yang menerapkan nilai-nilai 

demokrasi, keterbukaan tetapi beretika.  

Dari uraian di atas jika diperhatikan secara seksama, maka tampak bahwa, 

pandangan al-Ghazali tentang Etika guru dan murid dalam kitab Ihya‟ Ulumuddin 

tersimpan nilai-nilai ukhrawi, religius dan kemitraan, hal ini terlihat bahwa 

seorang murid harus membersihakan hatinya agar mendapatkan pancaran ilmu 

dengan mudah dari Allah SWT, berniat sungguh-sungguh hanya semata-mata 

beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga seorang guru ia harus memiliki 

motivasi yang tinggi dan tulus dalam mengajar, yakni Ikhlas dalam mengamalkan 
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ilmunya, bertindak sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada anaknya 

215
, dapat mempertimbangkan kemampuan Intelektual anaknya, mampu menggali 

potensi yang dimiliki anaknya, bersikap terbuka dan demokratis, hal itu 

menunjukkan bahwa konsep etika guru-murid yang di rumuskan al-Ghazali 

terdapat hubungan yang khas yakni Guru merupakan bapak yang sejati dan Murid 

yang bersih dalam menerima pancaran ilmu, yang dilandaskan atas atas nilai-nilai 

religiusitas dan transenden. Selanjutnya, pemikiran al-Ghazali tidak luput oleh 

adanya pengaruh ketokohannya dalam bidang tasawuf, tetapi hal itu tidak 

menutup kemungkinan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada umumnya. 

Karena pada dasarnya menuntut ilmu bukan hanya untuk kehidupan dunia yang 

fana ini, tetapi kehidupan ahirat yang abadi.  

Sedangkan alzarnuji dalam kitab ta‟limul Mutaalim bahwa guru adalah 

sosok yang mulia dan penempatan guru pada posisi terhormat, menurut al-Zarnuji 

terkait dengan pribadi guru yang ideal, yaitu guru yang memenuhi kriteria dan 

kualifikasi kepribadian sebagai guru yang memiliki kecerdasan ruhaniah tinggi 

disamping kecerdasan intelektual, yang dalam bahasa al-Zarnuji disebut sebagai 

guru yang „alim, wira‟i dan mempunyai kesalehan sebagai aktualisasi keilmuan 

yang dimiliki serta tanggungjawab terhadap amanat yang diemban untuk 

menggapai ridha Allah. Sehingga pemikiran al-Zarnuji berupaya membawa 

lingkungan belajar pada tingkat ketekunan dan kewibawaan guru dalam ilmu dan 

pengajarannya. Sedangkan murid sebagai individu yang belajar menunjukkan 

keseriusan dan kesungguhan dalam belajar sebagai manifestasi  daya juang dalam 

                                                           
215
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pencapaian ilmu yang setia setiap saat menerima ilmu yang diajarkan oleh guru 

dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk menuai kemanfaatannya. Dengan 

menjunjung tinggi nilai etika dan tampilan sikap ketawadluan sebagai akhlak 

orang berilmu, dalam menghormati gurunya. Sehingga hubungan guru murid yang 

tercipta adalah hubungan timbal-balik yang menempatkan posisi guru murid 

sesuai proporsi masing-masing, menuju tercapainya tujuan pendidikan yang 

optimal, yaitu terbentuknya pribadi yang berakhlakul karimah. Sementara itu 

alzarnji menekankan kepada murid agar mempunyai niat yang bik terlebih dahulu 

dalam mencari ilmu hanya mengharap ridha Allah, penuh kesabaran, terutama 

memulyakan ilmu dan guru alzarnuji lebih banyak membaas tentang kewajiban 

murid dalam memulyakan dan mengagungkan guru, sehingga alzarnuji megatakan 

bahwa murid tidak akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengabil 

manfaatnya kecuali dengan menghormati dan mengagungkan ilmu dan 

guru.mengagungkan guru dengan cara tidak  berjalan didepannya, tidak 

menempati tempatnya, tidak memulai berbicara kcuali izinnya, tidak banyak 

bicara di depannya, tidak banyak bertanya dalam keadaan capek dan bosan.tidak 

boleh menyakiti hai gurunya, sehingga guru adalah sosok yang sangat 

dimulyakan, dalam hal ini murid harus melakukan perintah guru selagi tidak 

mendurhakai/maksiat kepada Allah.selain dari memulyakan guru murid juga 

diperinthkan untuk memulyakan ilmu sehingga tidak memegang kitab kecuali 

dalam keadaan suci, terhindar dari akhlak tercela. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan-pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Menurut Alzarnuji sorang guru adalah sosok yang mulia dan penempatan 

guru pada posisi terhormat,Alzarnuji secara eksplisit masalah kepribadian 

tidak dibahas olehnya tetapi memberikan gambaran kepada murid bahwa 

dalam mencari seorang guru menurut al-Zarnuji terkait dengan pribadi guru 

yang ideal, yaitu guru yang memenuhi kriteria dan kualifikasi kepribadian 

sebagai guru yang memiliki kecerdasan ruhaniah tinggi disamping 

kecerdasan intelektual, yang dalam bahasa al-Zarnuji disebut sebagai guru 

yang „alim, wira‟i dan mempunyai kesalehan sebagai aktualisasi keilmuan 

yang dimiliki serta tanggungjawab terhadap amanat yang diemban untuk 

menggapai ridha Allah. Sedagkan menurut imam ghazali seorang guru harus 

memiliki rasa kasih sayang kepada murid dan memperlakukannya 

sebagaimana anaknya sendiri.menjadi Suri teladan bagi murid dan selalu 

memberi nasehat kepada murid, mendidik murid utuk selalu meneladani 

Rosulullah SAW. Sehingga pandangan imam ghazali Guru adaah sosok yang 
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mulia dan tidak berhak meminta upah tapi justru diberikan penghargaan lebih 

dari pada harta. bahwa guru harus memiliki kasih sayang kepada murid, ia 

harus memperlakukan sebagaimana anaknya, Guru menjadi teladan bagi 

murid sebagaimana mengikti telaan Nabi , guru selalu memberikan nasehat 

kepada muridnya, guru lebih bertanggung jawab atas kesuksesan murid, oleh 

karena itu, seorang guru tidak akan dikatakan sebagai guru manakala tidak 

mampu menunjukkan pada murid jalan yang di ridhai Allah, guru harus 

mampu mengetahui karakteristik murid, baik dalam tingkat pemahamannya 

ataupun tingkat akalnya, menjadi pembimbing bagi pencarian kebenaran. 

karena hal ini akan berimplikasi bagi terbentuknya hubungan yang baik 

antara guru dan murid. Guru adalah orang yang mampu, guru harus 

mengamalkan ilmunya. 

2. Etika murid dalam mencari ilmu menurut alzarnuji dan imam ghazali terlebih 

dahulu mensucikan jiwa serta berniat yang baik dalam mencari ilmu, dan 

alzarnuji lebih kepada mengagungkan guru dan bersungguh sungguh serta 

bersabar dalam menuntut ilmu sedangkan imam ghazali lebih kepada akhlak 

peribadi murid  serta kebatinan dan tujuan murid belajar dan mencari ilmu.  

3. Etika murid terhadap guru antara alzarnuji dan imam ghazali mempunyai 

pandangan yang sama bahwa murid dalam mencari ilmu harus menghormati 

dan mengagungkan guru sehingga alzarnuji megatakan bahwa murid tidak 

akan memperoleh ilmu dan tidak akan dapat mengabil manfaatnya kecuali 

dengan menghormati dan mengagungkan ilmu dan guru. 
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B. Saran 

Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan dan penggalian 

potensi manusia pada arah kesempurnaan ynag mencakup tiga ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Sehingga melalui proses pendidikan diharapkan ketiga 

faktor tersebut dapat berkembang secara  optimal. Maka dari itu pendidikan harus 

berjalan secara utuh yang tidak hanya mengutamakan pengembangan keilmuan, 

tetapi juga pengembangnan kepribadian. Berkaitan dengan masalah ini, penulis 

menyarankan kepada beberapa komponen pendidikan : 

1. Guru sebagai faktor utama dalam pendidikan, hendaknya dapat mengambil 

hal-hal terpenting dari pemikiran al-Zarnuji dan imam ghazali terutama 

yang berkenaan dengan masalah kepribadian guru. Etika guru dalam 

pandagan alzarnuji dan imam ghazali cukup memberi kontribusi sebagai 

pegangan bagi guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai 

pendidik sejati, sebab kepribadian guru berpengaruh terhadap 

pembentukan pribadi murid. Sukses tidaknya proses pendidikan juga 

ditentukan oleh kualitas hubungan guru dengan murid yang dimotori oleh 

kepribadian guru. 

2. Murid sebagai individu yang balajar, hendaknya dapat juga mengambil 

pelajaran terpenting dari pemikiran al-Zarnuji dan imam ghazai untuk 

tetap dapat mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam belajar melalui 

pendekatan religius. Mengedepankan prinsip etika dalam pergaulan 

sosialnya terutama terhadap guru, dalam rangka mendapatkan segi 

kemanfaatan ilmu yang didapatkannya dari seorang guru. Tetapi dalam hal 
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yang lain tetap dapat mengambil budaya modern yang lebih baik melalui 

proses pemilahan dan filter diri dengan berpegang pada akhlak–akhlak 

Islami. Sehingga tercapai tujuan pendidikan sebagai manusia dengan 

intelektual tinggi yang diimbangi oleh kecerdasan ruhaniahnya. 

C. PENUTUP 

Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan sekripsi ini. 

Semoga dengan adanya skripsi dapat menjadikan kontribusi bagi para pembaca 

khususnya penulis sendiri. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini dan dengan 

segala kerendahan hati penulis akan memperhatikan setiap saran dan kritik 

terhadap tulisan ini. 
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