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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami penelitian yang berjudul 

Konsep Adab Menuntut Ilmu Menurut Kitab Tanbihul Muta’allim Karya KH. Ahmad 

Maisur Sindi At-Thursidi, maka penulis akan memaparkan secara singkat tentang 

istilah dari judul penelitian ini: 

1. Konsep  

Di dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, istilah konsep diartikan sebagai 

rancangan kasar di dalam sebuah tulisan. Sedangkan Sobari mendefinisikan bahwa 

konsep berasal dari bahasa Inggris, yaitu “concept” yang berarti gambaran atau 

pengertian
1
. Adapun yang dimaksud dengan “konsep” di dalam penelitian ini 

adalah rancangan atau gambaran yang tentang pemikiran tokoh, dan dalam 

penelitian ini rancangan atau gambaran yang dimaksud adalah rancangan menuntut 

ilmu pendidikan islam dalam kitab Tanbihul Muta’allim. 

2. Adab Menuntut Ilmu 

Adab menurut ensiklopedia norma atau aturan yang mengenai sopan santun 

yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab 

digunakan dalam pergaulan sesama manusia, baik sesama teman, tetangga, maupun 

keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menuntut ilmu 

merupakan mencari ilmu. Arti lainnya dari menuntut ilmu adalah belajar
2
. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa “adab 

menuntut ilmu” adalah tata karma seseorang dalam memperoleh ilmu yang 

kemudian dapat memberikan kontribusi dalam hal kebaikan atau akhlak yang baik. 

Sehingga adab mencerminkan baik buruknya seseorang dalam bersikap. 

3. Kitab Tanbihul Muta’allim 

Kitab Tanbihul Muta’allim merupakan salah satu kitab karangan KH. 

Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi, kitab ini berisi tentang adab atau tata krama bagi 

seseorang dalam menuntut ilmu.Kitab Tanbihul Muta’allim disediakan dan sesuai 

oleh para pelajar, siswa, maupun mahasiswa pada umumnya.Namun, secara khusus 

kitab ini untuk para santri di pondok-pondok pesantren dalam tingkatan pertama 

(SD/MI). Supaya menjadi tangga mereka ke arah cita-cita yang mulia
3
. 

4. K.H. Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi 

KH Ahmad Maisur Sindi At Thursidi adalah ulama yang paling terkenal 

dalam bidang akhlak dengan karya berupa kitab Tanbihul Muta’allim yang 

merupakan panduan bagi setiap peserta didik dalam berakhlak di tempat belajar/ 

sekolah dalam menjalani kehidupan sehari- hari. Melalui kitab Tanbihul 

Muta’allim beliau ingin memberi bimbingan kepada peserta didik untuk menjadi 

individu yang baik secara total dalam pandangan Allah SWT maupun manusia 

dengan melakukan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT, orang tua, guru serta 

memuliakan Ilmu, dan petunjuk dalam berinteraksi sosial yang baik dan bijak 

                                                           

1M.Sobari, Konsepsi Islam, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 2.  

2Https://Lektur.Id/Arti-Menuntut-Ilmu/ (23 Feb 2021, Pukul 17.19)  

3http://ainussyukrihi.blogspot.com/2014/11/terjemahan-tambihul-mutaallim.html?m=1 

https://lektur.id/arti-menuntut-ilmu/
http://ainussyukrihi.blogspot.com/2014/11/terjemahan-tambihul-mutaallim.html?m=1
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terhadap sesama dengan tujuan dapat memaksimalkan kepatuhan kepada Allah 

SWT, untuk mendapatkan ridho-Nya, serta dapat membina harmonisasi sosial 

dengan masyarakat sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Ilmu merupakan ibadah yang sangat mulia. Dengan ilmu seseorang dapat 

mengetahui segala sesuatu yang salah dan mengetahui yang benar serta menjadi 

sarana bagi setiap manusia untuk memperoleh kesejahteraan dunia maupun akhirat, 

maka menuntut ilmu hukumnya wajib. Banyak orang yang keluar menuntut ilmu 

dengan di dasari iman kepada Allah SWT. Karena menuntut ilmu itu memerlukan 

perjuangan fisik dan akal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bahwa orang yang 

keluar untuk menuntut ilmu akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, karena 

Allah SWT suka menolong orang yang bersusah payah dalam menjalankan kewajiban 

agama.
4
 

Rasulullah SAW bersabda: 

 ُمْسِلٍمُكلَِِّعَلىَفِرْيَضٌةاْلِعْلِمَطَلُب
Artinya: “Menuntut ilmu adalah fardhu’ain bagi setiap muslim” (H.R Riwayat 

Ibnu Majah no 223). 

Dalam hadist diatas telah dijelskan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib bagi 

semua orang muslim (Islam). Dengan ilmu pula manusia dijanjikan memperoleh 

derajat yang ditinggikan oleh Allah. Seperti firman Allah SWT dalam kitab suci Al-

Qur’an surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu: 

ۙ  ٍتَوالَِّذْيَن ُاْوُتوا اْلِعْلَم َدَرجّٰ ۙ  َفاْنُشُزْوا َيْرَفِع الل ُّٰه الَِّذْيَن اَّٰمُنْوا ِمْنُكْم  
Artinya: “niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Q.S Al-

Mujadalah:11). 

Keutamaan ilmu sudah tidak diragukan lagi bagi siapapun. Karena ilmu menjadi 

sesuatu yang khusus (ciri khas) bagi manusia. Sebab segala hal diluar ilmu itu dimiliki 

oleh manusia dan segala macam binatang, seperti keberanian, ketegasan, kekuatan, 

kedermawanan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dengan ilmu pula Allah SWT 

memberikan keunggulan kepada Nabi Adam as. atas para malaikat. Dan Allah SWT 

menyuruh mereka sujud kepada Adam. Keutamaan ilmu hanya karena ia menjadi 

washilah (pengantar) menuju ketakwaan yang menyebabkan seseorang berhak 

mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT dan kebahagiaan yang abadi
5
. 

Untuk memperoleh ilmu, upaya yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan 

diri dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar 

yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan maupun pengajaran baik berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah
6
. 

                                                           

4Juwariyah, HaditsTarbawi, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 141 

5Ma’ruf Asrori, Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu, (Surabaya: Al-Miftah, 2012), h. 15 

6 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Melenium Baru, (Jakarta: PT 

Logos Wacana Ilmu, 2000), h. 3. 
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Sedangkan Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau 

aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, 

pendidik, peserta didik, kurikulum bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan 

lingkungan dan aspek atau komponen pendidikan lainnya didasarkan pada ajaran 

Islam. Itulah yang disebut dengan pendidikan Islam atau pendidikan yang Islami
7
. 

Orientasi pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang cerdas, namun 

harus memilki akhlak yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Penddikan Nasional yang menyebutkan bahwa “Pendidikan 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 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 

beranggung jawab”. 

Salah satu komponen dalam sistem pendidikan adalah adanya peserta didik. 

Peserta didik merupakan pengertian dari orang atau seseorang yang sedang belajar 

atau menuntut ilmu. Hal tersebut merupakan hal yang umum. Istilah lain yang hampir 

sama dengan peserta didik banyak masyarakat yang menyebutnya dengan murid, 

siswa, pelajar, anak didik, mahasiswa, bahkan santri bagi seseorang yang menuntut 

ilmunya di Pesantren. Peserta didik merupakan komponen yang sangat penting dalam 

sijstem pendidikan, sebab seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pendidik apabila 

tidak ada yang dididiknya. Peserta didik memiliki potensi dasar yang perlu 

dikembangkan melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis, di lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat dimana peserta didik berada.  

Dalam lingkungan pendidikan peserta didik merupakan suatu subyek dan obyek 

pendidikan yang memerlukan bimbingan dari orang lain yang dapat mengarahkan dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya serta membimbingnya menuju kedewasaan. 

Oleh karena itu peserta didik sebagai pihak yang diajar, dibina dan dilatih, untuk 

dipersiapkan menjadi manusia yang kokoh iman dan Islamnya maka harus mempunyai 

akhlakul karimah baik dengan Allah SWT maupun makhluk-Nya. 

Masa sekarang pendidikan islami sangat diperlukan, sebab pendidikan islami 

adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun 

rohaniah. Menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah SWT, 

manusia, dan alam semesta
8
.  

Pendidikan Islam harus mempu menciptakan manusia muslim yang berilmu 

pengetahuan tinggi, di mana iman dan takwa menjadi pengendali dalam penerapan 

atau pengamalannya dalam bermasyarakat. Apabila tidak demikian, maka derajat dan 

martabat seorang muslim akan merosot dan membahayakan manusia lainnya. Salah 

seorang ahli pendidikan Mesir yakni Mohammad ‘Athiyah Al-Abrasy berpendapat 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah yang 

merupakan fadhilah dari dalam jiwa anak didik, sehingga anak akan terbiasa dalam 

                                                           

7 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 36. 

8Tatang S, Ilmu Pendidikan, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012), h. 153  
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berprilaku dan berpikirnya secara rohaniah dan insaniah berpegang pada moralitas 

tinggi, tanpa memperhitungkan keuntungan-keuntungan material.
9
 Islam memandang 

bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang (education for all), laki-laki atau 

perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat (long life education).
10

 

Dunia pendidikan adalah dunia yang sangat dinamis, selalu bergerak, selalu 

terjadi perubahan dan pembaharuan. Dewasa ini peserta didik dihadapkan pada 

problem globalisasi semakin cepat. Globalisasi merupakan sebuah fenomena 

perubahan secara cepat yangterjadi pada masyarakat global. Globalisasi ini 

menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan akan 

terus berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan yang cepat dantanpa batas dalam kehidupan di era globalisasi ini. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak bagi dunia 

pendidikan
11

. Fenomena merosotnya moral pada remaja atau peserta didik tersebut 

merupakan salah satu akses dari kondisi masyarakat yang sedang berada dalam fase 

transformasi sosial menghadapi era sosial. Secara tidak langsung hal tersebut juga 

mempengaruhi adab atau moralitas dari para remaja tersebut
12

. 

Ditambah dengan adanya pandemi covid-19 ini yang membuat pembelajaran 

disekolah terpaksa diliburkan dan diganti dengan pembelajaran dari rumah. Akibat 

dari adanya wabah pandemi banyak negara yang memutuskan untuk menutup sekolah, 

akademik, dan bahkan universitas. Semua orang menjaga jarak, menjauhi kerumunan, 

dan bahkan jarang sekali berpergian. Semua aktifitas mereka lakukan di dalam 

ruangan. Sistem pembelajaran daring di satu sisi memanglah merupakan solusi dimasa 

pandemi ini. Namun di sisi lain dampak burukpun tak kalah hebatnya mengintai. 

Meskipun secara formal pendidikan bisa tersampaikan pada murid, namun pendidikan 

moral peserta didik selama pandemi ini sepertinya sedikit terabaikan. 

Pemberlakuan sistem belajar jarak jauh atau daring ini mengakibatkan 

terbatasnya ruang gerak dan interaksi antara guru dan murid sehingga hal ini 

menyebabkan siswa kurang maksimal dalam belajar. Guru tidak bisa leluasa dalam 

pemberian materi belajar dan juga tentunya tidak dapat langsung memotivasi juga 

menanamkan adab dan  pada peserta didik
13

.  

Dalam proses belajar mengajar, baik secara online maupun offline peserta didik 

tentulah memiliki adab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Meskipun saat ini 

pembelajaran dilakukan secara online adabnya pun hampir sama dengan pembelajaran 

secara offline. Maka seorang peserta didik dalam menuntut ilmu seharusnya 

memperhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan, diiantaranya adalah harus 

                                                           

9 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 122-123. 

10 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 87-88. 

11Mohammad Sukron Mubin, Pendidikan Karakter Menurut Ibnu Miskawaih kdan Implementasinya 

Terhadap Pembelajaran Masa Pandemi, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol.9 No. 2 (2020), h. 

12Muhammad Rafi Athallah Mewar, Krisis Moralitas Pada Remaja Di Tengah Pandemi Covid-19, 

Jurnal Perspektif, h. 133. 

13Yeni Wahyuni, Problematika Moralitas Anak pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Immanuel 

Kant: Studi Kasus Di Kampung Cikaso Desa Sukamukti  Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut, Jurnal 

Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 1 No. 3 (Agustus 2021), h. 241- 242. 
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mempunyai niat yang bagus, niat yang ikhlas di dalam hatinya, niat semata-mata 

belajar karena Allah SWT. Selain itu peserta didik juga harus mempunyai adab yang 

baik dalam usahanya menuntut ilmu. Seseorang yang memiliki segudang ilmu, 

wawasan luas, dan akal yang cerdas, semua itu tidaklah berarti baginya jika tidak 

dihiasi dengan adab islami. Seorang ulama Saudi yang tergabung dalam organisasi 

para ulama besar (Hai’ah Kiburi Al-Ulama) “Apabila penuntut ilmu tidak menghiasi 

dirinya dengan budi pekerti yang baik (akhlak al-fadhilah), meskipun ia menuntut 

ilmu, maka ilmunya tidak memberikan manfaat.
14

 

Menurut Pupuh Fathurrohman, “sejarah telah mencatat bahwa suatu Negara dan 

bangsa bisa hancur bukan karena ekonomi, bukan karena militernya lemah, bukan 

karena tsunami alam yang menimpa, akan tetapi suatu bangsa dan  Negara akan 

hancur karena akhlak dan moral bangsanya telah rusak
15

. 

Akhir- akhir ini berlangsung banyak fenomena- fenomena yang terjadi dalam 

dunia pendidikan, sebagai cermin tentang merosotnya adab peserta didik dalam 

pendidikan. Kondisi tersebut akan berdampak kualitas pendidikan yang diharapkan. 

Salah satu contohnya adalah adab atau etika yang sudah semakin hilang dari setiap 

orang atau peserta didik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ketika peserta didik 

atau mahasiswa yang tidak mempunyai sopan santun dalam berbicara, berperilaku, 

seperti pergaulan bebas, tawuran antar pelajar dan pembunuhan
16

. Bahkan sering 

ditemukan dalam lembaga pendidikan, peserta didik cenderung membantah dengan 

alasan yang kurang sopan ketika diberi teguran. Masyarakat tentu masih mengingat 

kasus, seorang anak remaja berasal dari Aceh yang tertangkap polisi karena 

melakukan pergaulan lalu menyebarkan foto-foto yang tidak senonoh
17

. Bahkan ada 

kasus lagi yang lebih memiriskan, yaitu terjadinya penangkapan tiga puluh tujuh 

pasangan siswa yang masih duduk di bangku SMP. Para siswa tersebut digrebek di 

salah satu hotel yang berada di Jambi, karena diduga akan melakukan pesta seks 

secara bersama di acara ualang tahun
18

. Saat proses pembelajaran online pun sering 

kali terjadi disebabkan oleh peserta didik yang sering tidak masuk dalam proses 

belajar mengajar dan peserta didik yang kurang baik dalam merespon apa yang 

disampaikan oleh pendidik.  

Tak hanya sampai disitu, kondisi peserta didik juga harus diperhatikan 

meskipun pembelajaran online, seperti adab berpakaian harus tetap diterapakan. Selain 

hal tersebut peserta didik juga harus memperhatikan bagaimana mengirim pesan ke 

pendidik dengan cara yang sopan dan santun, karena hal itu menjadikan adab peserta 

didik terhadap pendidik berkurang.  Meskipun hal tersebut terlihat kecil dan tidak 

                                                           

14 Muslim, dkk, Konsep Adab Penuntut Ilmu Menurut Ibn Abd Al-Barr dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Islam, Jurnal Tawazun, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2017 ), h. 281 

15Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 2. 

16https://www.liputan6.com/news/read/4472773/sederet-fakta-soal-tawuran-di-tambora-yang-

tewaskan-remaja-16-tahun.  (08 Juni 2021, pukul 14.00) 

17https://news.detik.com/berita/d-5253368/perkosa-dan-sebar-foto-bugil-pacar-siswa-sma-di-aceh-

ditangkap  (08 Desember 2021, pukul 08.20) 

18https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11241721/puluhan-pasangan-abg-terjaring-razia-di-

hotel-berawal-dari-laporan?page=all  (08 Desember 2021, pukul 08.30) 

https://www.liputan6.com/news/read/4472773/sederet-fakta-soal-tawuran-di-tambora-yang-tewaskan-remaja-16-tahun
https://www.liputan6.com/news/read/4472773/sederet-fakta-soal-tawuran-di-tambora-yang-tewaskan-remaja-16-tahun
https://news.detik.com/berita/d-5253368/perkosa-dan-sebar-foto-bugil-pacar-siswa-sma-di-aceh-ditangkap
https://news.detik.com/berita/d-5253368/perkosa-dan-sebar-foto-bugil-pacar-siswa-sma-di-aceh-ditangkap
https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11241721/puluhan-pasangan-abg-terjaring-razia-di-hotel-berawal-dari-laporan?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/07/11/11241721/puluhan-pasangan-abg-terjaring-razia-di-hotel-berawal-dari-laporan?page=all
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semua peserta didik yang melakukannya, dapat dipastikan bahwa masih banyak 

peserta didik yang buta akan hal ini
19

. Dari berbagai kasus di atas bisa menjadi fakta 

bahwa genarasi saat ini mengalami kerusakan moral, akhlak, dan adab sudah sangat 

memprihatinkan. 

Adab merupakan bagian pendidikan yang sangat penting yang berkenaan 

dengan aspek-aspek nilai dan sikap, baik individu ataupun sosial masyarakat. Adab 

yang baik akan memberikan pengaruh dalam kehidupan. Sehingga ada pepatah 

mengatakan “adab lebih tinggi dari ilmu” Oleh karena itu nilai yang terkandung dalam 

agama diketahui, dipahami, diyakini, dan diamalkan oleh manusia agar menjadi dasar 

kepribadian sehingga bisa menjadi manusia yang utuh mengingat pentingnya adab 

dalam kehidupan, sampai hal terkecilpun mempunyai aturan tersendiri.
20

Adab adalah 

satu istilah bahasa Arab yang berarti adat kebiasaan. Kata ini menunjuk pada suatu 

kebiasaan, etika, dan pola tingkah laku yang dianggap sebagai model.Bisa dikatakan 

bahwa adab itu adalah sebuah sikap dalam bertindak, tingkah laku, dan kebiasaan 

yang ada dalam diri masing-masing
21

 

Adab haruslah dimiliki setiap individu demi jalinan hubungan sosialnya 

berjalan dengan baik. Begitu juga dalam proses pendidikan. Seorang murid hendaklah 

memiliki adab terhadap guru, maupun temannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

oleh Al-Ghazali, seorang murid menuntut ilmu hendaknya melalui seorang shaykh 

(guru), dan supaya ilmu pengetahuan yang akan didapat, melekat dalam hati 

hendaklah murid itu membersihkan hatinya dan memuliakan gurunya baik dalam 

proses pendidikan maupun diluar proses pendidikan. Murid adalah makhluk yang 

sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya 

masing- masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsentrasi 

menuju kearah titik optimal kemampuan fitrahnya
22

. 

Sangat penting menanamkan adab dan karakter peserta didik yang baik, karena 

zaman sekarang adab dan karakter yang semakin lama semakin pudar karena adanya 

perkembangan zaman. Bersamaan dengan itu banyak peserta didik yang mengabaikan 

bagaimana pentingnya adab dan karakter di dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang 

peserta didik, memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dengan sebaik- baiknya 

dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Salah satu hal penting 

yang harus diperhatikan oleh peserta didik sebagai upaya keberhasilan dalam 

menuntut ilmu adalah memiliki adab atau tata karma yang baik dalam belajar,baik 

antar sesama, guru,orang tua maupun terhadap alat atau bahan untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan tersebut. Dengan demikian adab peserta didik dalam menuntut ilmu 

sangat dibutuhkan guna mencetak generasi yang memiliki intelektual tinggi serta 

memiliki tata karma yang baik dalam kehidupan sehari-hari.Imam Malik pernah 

berkata kepada muridnya, “pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu”, dan 

demikian pula dengan ulama- ulama lainnya yang memerintahkan pada muridnya agar 

                                                           

19 Nurul Hidayati Rizka, Pentingnya Adab Selama Pembelajaran Online, (Riau: Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau, h. 2-3 
20 Ali Mufron, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013), h. 32-33  

21 Nurul Hidayati Rizka, Pentingnya Adab Selama Pembelajaran Online, h. 1 

22Abudin Nata,Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta:Logos,1990) Cet I, 79. 
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menguatamakan adab sebelum ilmu. Karena dengan beradab maka ilmu akan mudah 

diserap
23

. 

Begitu besar peran sebuah sikap belajar terhadap keberhasilan seorang siswa, 

hal ini membuat tokoh- tokoh ulama dan pendidikan memunculkan ide- ide dan 

gagasan yang dimilikinya terkait dengan sikap atau adab belajar. Kitab Tanbihul 

Muta’allim adalah kitab karya KH. Ahmad Maisur Sindi At- Thursidi salah satu 

ulama’ didaerah Purworejo, yang membahas tentang adab (tata krama) dalam mencari 

ilmu, beliau mengatakan bahwa kitab ini disediakandan sesuai untuk para pelajar, 

siswa, mahasiswa pada umumnya, dan khususnya untuk para santri dipondok- pondok 

pesantren dalam tingkatan pertama (SD/MI) sesudah nol kecil (TK/RA). Supaya 

menjadi tangga mereka untuk belajar kearah cita- cita yang mulia. Penulis berfikir jika 

kitab tersebut dikaji secara serius, maka akan muncul sebuah gagasan baru terkait 

dengan pembentukan sikap atau adab belajar yang harus dimiliki seorang pencari ilmu 

agar dapat berhasil mencapai tujuannya
24

. 

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian lebih dalam tentang adab menuntut ilmu dalam kitab Tanbihul Muta’allim 

karya KH. Ahmad Maisur Sindi At- Thursidi sebagai landasan perubahan adab. 

Berangkat dari latar belakang yang diuraikan maka peneliti mengambil judul skripsi 

“Konsep Adab Menuntut Ilmu Menurut Kitab Tanbihul Muta’allim Karya KH. 

Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi”. 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Permasalahan mengenai Adab dalam Menuntut Ilmu merupakan problematika 

yang begitu kompleks dan beragam. Dengan begitu, untuk menghindari melebarnya 

permasalahan maka pembahasan ini, maka dibuatlah fokus dan sub fokus masalah 

pokok penelitian yang akan dibahas dalam kajian secara mendalam ini yakni sebagai 

berikut : 

1. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu mengenai Konsep 

Adab Menuntut Ilmu Menurut Kitab Tanbihul Muta’allim Karya KH. Ahmad 

Maisur Sindi At- Thursidi. 

Dari fokus penelitian ini dibagi menjadi lima sub fokus penelitian, yaitu: 

a. Adab sebelum datang ketempat belajar menurut kitab Tanbihul 

Muta’allim karya KH. Ahmad Maisur Sindi At- Thursidi. 

b. Adab peserta didik ketika di tempat belajar menurut kitab Tanbihul 

Muta’allim karya KH. Ahmad Maisur Sindi At- Thursidi. 

c. Adab peserta didik setelah selesai belajar menurut kitab Tanbihul 

Muta’allim karya KH. Ahmad Maisur Sindi At- Thursidi. 

d. Adab berkaitan dengan diri peserta didik menurut kitab Tanbihul 

Muta’allim karya KH. Ahmad Maisur Sindi At- Thursidi. 

e. Adab peserta didik kepada orang tua, guru dan ilmu menurut kitab 

Tanbihul Muta’allim karya KH. Ahmad Maisur Sindi At- Thursidi. 

                                                           

23Thariq Aziz Jayana, Adab dan Do’a Sehari-Hari untuk Muslim Sejati, (Jakarta: P Telex Media 

Komputindo, 2018), 1. 

24AhmadMaysursindyath-Tursyidi,TanbihulMuta’allim(Semarang:KaryaThohaPutra,tt),2. 
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D. Rumusan Masalah 

Setiap peneliti harus mempunyai masalah penelitian untuk dipecahkan sehingga 

menghasilkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah timbul karena 

adanya tantangan, adanya kesanngsian atau kebingungan kita terhadap suatu hal atau 

fenomena, adanya kemenduaan arti, antar fenomena baik yang telah ada ataupun yang 

akan ada.
25

 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan 

apa yang benar- benar terjadi, antara teori dengan praktik, antara aturan dengan 

pelaksanaan antara rencana dengan pelaksanaan.
26

 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam latar belakang masalah pada 

skripsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan dan penelitian dan 

akan di dalami dalam penelitian ini, permasalahan tersebut antara lain: 

1. Bagaimana konsep adab menuntut ilmu menurut kitab Tanbihul Muta’allim Karya 

K.H. Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam fokus penelitian dalam 

permasalahan mengenai konsep adab menuntut ilmu menurut kitab Tanbihul 

Muta’allim Karya K.H. Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi, maka didalam skripsi ini 

tujuannya adalah untuk mengetahui konsep adab menuntut ilmu menurut kitab 

Tanbihul Muta’allim Karya KH. Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitiaan ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan terlebih 

mengenai adab peserta didik dalam ilmu pengetahuan tentang adab peserta didik 

dalam menuntut ilmu menurut kitab Tanbihul Muta’allim.  

2. Secara Praktis 

Secara praktis manfaat hasil penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis sendiri, bisa memberikan kontribusi yang positif dalam hal konsep 

adab peserta didik, sehingga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Bagi pembaca, dari hasil penelitian ini memiliki harapan agar dapat 

memberikan pengetahuan tentang adab menuntut ilmu bagi peserta didik yang 

kemudian dapat diimplementasikan bagi generasi masa kini maupun masa akan 

datang dalam bertholabul ‘ilminya. 

c. Bagi akademis, terkhusus yang sedang berada dalam dunia pendidikan Islam. 

Dari hasil penelitian yang telah diteliti diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan wawasan mengenai pentingnya adab peserta didik dalam menuntut ilmu 

agar supaya memikirkan serta membawa perubahan agar peserta didik menjadi 

anak yang sholih sholihah juga memiliki adab yang baik. 

 
                                                           

25 Moh. Nazir, Metode Penelitian,Cet. Ke X, (Bogor: Ghalia Indonesia,  2017), hal. 111. 

26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet. Ke 21, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 52. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Sebelum penulis mengadakan penelitian “Konsep Adab Menuntut Ilmu 

Menurut Kitab Tanbihul Muta’allimkarya K.H. Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi”, 

penulis berusaha menelusuri dan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, antara 

lain:  

1. Skripsi yang ditulis oleh Mudasir. Dengan judul “Adab Mencari Ilmu Menurut 

dalam Kitab Washoyaal-Aba Lil Abna’i Karya Muhammad Syakir”. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah ada beberapa adab dalam menuntut ilmu yang 

diterangkan dalam kitab Washoya yaitu harus senantiasa menuntut ilmu dengan 

bersungguh-sungguh maka tidak akan terintimidasi oleh lingkungan baik antar 

teman, di lingkungan sekolah maupun di rumah kea rah hal yang negative. Dengan 

demikian ilmu yang dipelajaripun dapat dipahami dengan mudah dan diamalkan 

dengan baik. Adapun aplikasi dari etika menuntut ilmu dalam pendidikan Islam 

sekarang ini yaitu setiap murid harus menghormati guru dan bersikap santun. 

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas adab 

menuntut ilmu. Perbedaannya peneliti terdahulu hanya membahas adab menuntut 

ilmu dalam kitab Washoya, sedangkan peneliti membahas adab menuntut ilmu 

yang terdapat dalam kitab Tanbihul Muta’allim. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Tansah Pinayungan Safa’at. Dengan judul “Konsep 

Menuntut Ilmu Menurut Ustadz Adi Hidayat”. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah Ustadz Adi Hidayat mengelompokkan konsep menuntut ilmu menjadi lima 

bagian. Yang kelima bagiannya adalah hasil beliau dari mengumpulkan hadits yang 

ada kaitannya dengan menuntut ilmu. Agar para penuntut ilmu memiliki bekal 

dalam melaksanakan proses belajar sesuai dengan tuntunan Rasul. Beliau 

menyimpulkan bahwa penuntut ilmu harus mengetahui keutamaan dari menuntut 

ilmu. Kemudian cara menuntut ilmu dan kiat-kiatnya. Yang ketiga adalah cara 

menjaga ilmu. Yang keempat adalah adab bagi penuntut ilmu. Dan yang terakhir 

adalah ruang prioritas bagi para penuntut ilmu. Dengan mengetahui kelima bagian 

dari menuntut ilmu ini, hendaknya melahirkan pemahaman yang paripurna. Dalam 

penelitian ini terdapat persamaan yaitu pembahasan, sama-sama membahas tentang 

menuntut ilmu. Perbedaannya peneliti terdahulu membahas tentang konsep 

menuntut ilmu berdasarkan dari pemikiran Ustadz Adi Hidayat, sedangkan peneliti 

pembahasan fokus pada konsep menuntut ilmu dalam kitab Tanbihul Muta’allim 

karya K.H Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mujtahid. Dengan judul “Konsep Pendidikan 

Akhlak dalam Kitab Tanbihul Muta’allim dan Relevansinya Terhadap Pendidikan 

Akhlak Kontemporer”.  Kesimpulan dari penelitian ini bahwa K.H Ahmad Maisur 

Sindi  menekankan peserta didik untuk memiliki etika dalam belajar baik itu etika 

kepada guru, orang tua, bahkan terhadap ilmu tersebut. Sehingga masyarakat dapat 

menjunjung nilai-nilai akhlak. Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu pada 

adab-adab yang seharusnya dimiliki dalam pendidikan. Perbedaannya peneliti 

terdahulu menghubungkan dengan pendidikan akhlak kontemporer. Sedangkan 

peneliti pembahasan difokuskan dalam semua sub bab yang ada dalam kitab 

Tanbihul Muta’allim.  

4. Skripsi yang ditulis oleh Muh Rustam. Dengan judul “Akhlak Menuntut Ilmu 

dalam Perspektif Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pandangan 
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ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan akhlak dan adab yang baik 

demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga 

akhlak menuntut ilmu dalam perspektif Islam yaitu niat yang ikhlas, berlapang 

dada dalam masalah, mengamalkan ilmu, tawadhu’, menghormati dan memuliakan 

guru, sabar, jujur dan amanah, menyebarkan ilmu, berpegang teguh kepada Al-

Qur’an dan as-sunah, zuhud, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dalam 

penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas adab atau akhlak 

menuntut ilmu. Perbedaannya peneliti terdahulu hanya membahas adab atau akhlak 

menuntut ilmu dalam perspektif Islam, sedangkan peneliti membahas adab 

menuntut ilmu dalam kitab Tanbihul Muta’allim.  

Tentu dari semua judul skripsi tersebut terdapat beberapa macam persamaan 

yakni menggunakan analisis mengenai Adab Menuntut Ilmu yang diteliti dan 

dipahami melalui teori- teori dan sumber baik buku, jurnal, artikel, e-book, skipsi 

relevan dan berbagai macam sumber lainya yang berkesinambungan. Akan tetapi 

secara isi dan konsep serta konten dan beberapa pembahasan pastinya berbeda satu 

dengan yang lainya. Pada skripsi ini peneliti mengangkat tema mengenai “Konsep 

Adab Menuntut Ilmu Menurut Kitab Tanbihul Muta’allim karya K.H. Ahmad Maisur 

Sindi At-Thursidi”, yang difokuskan dalam semua sub bab yang ada dalam kitab 

Tanbihul Muta’allim  serta mendalami dan menganalisa pokok problematika saat ini 

di dunia pendidikan. 

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk dapat memahami dan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.
27

 

1. Jenis dan Pendektan Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca, mengolah serta mengolah bahan 

penelitian
28

.Penelitian kepustakaan identik dengan kegiatan analis teks atau wacana 

yang menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti 

untuk mendapatkan asal-usul, sebab, dan lain sebagainya
29

. Di mana obyek 

penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan seperti buku, 

ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, maupun karya ilmiah lainnya. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan 

dan taylor mendefinisikan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. 

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

                                                           

27 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan Library Research, ( Malang: Literasi Nusantara, 

2020), h. 21. 

28Mestika Zed ,Metode Penelitian  Kepustakaan, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3 cet 2. 

29 Amir Hamzah,  Metode Penelitian Kepustakaan Library Research, h. 7. 
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pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
30

 

Jadi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam 

material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan 

dengan masalah yang ingin dipecahkan. 

2. Sumber Data 

Adapun yang dimaksud dalam sumber data penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh
31

. Pada penelitian ini menggunakan sumber data sebagai 

berikut:  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber bahan pustaka yang menjadi kajian 

utama atau pokok penelitian. Adapun sumber primer dalam penilitian ini 

menggunakan Kitab Tanbihul Muta’allim karya Ahmad Maisur Sindi At-

Thursidi.  

b. Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder adalah dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan 

atau berkaitan dengan dokumen primer.Diantaranya berkaitan dengan adab 

peserta didik dalam menuntut ilmu.Baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, 

majalah, maupun karya ilmiah lainnya.Akses internet juga diperlukan sebagai 

pendukung tambahan dalam mencari data dan referensi. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standard data yang ditetapkan
32

. Melihat bahwa penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian library research, maka dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah 

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga dari sini didapatkan 

data yang lengkap dan tidak hanya dari suatu pemikiran
33

. Maka proses 

pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan bahan-

bahan dari buku, ensiklopedia, jurnal, ataupun dokumen yang berkaitan dengan 

kitab Tanbihul Muta’allim baik dari sumber primer maupun skunder. 

4. Teknik Analisis Data 

                                                           

30Lexy J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 

Cet.ke-14, h. 3.  

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), Cet.ke-13, h. 129.  

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), Cet.ke-

1, h.  296 

33 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT: Rineka Cipta, 2008), 158.  
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Menurut Patton Analisis Data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar.
34

Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya dalam unit- unit, 

melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Penelitian ini termasuk dalam analisis isi (content analysis) adalah penelitian 

yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 

tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang 

memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara 

sistematis, kemudian diberi intepretasi. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah 

suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai  

karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Objektif 

berarti menurut aturan atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang 

(peneliti) lain dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya 

penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara 

konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkodingan data agar tidak bias. 

Generalis artinya penemuan harus memiliki referensi teoritis. Informasi yang 

didapat dari analisis isi dapat dihubungkan dengan atribut lain dari dokumen dan 

mempunyai relevansi teoritis yang tinggi.
35

Dalam hal ini yang menjadi media yang 

di analisa adalah Kitab Tanbihul Muta’allim karya Ahmad Maisur Sindi At-

Thursidi. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami proposal ini, maka 

penulis memberikan sistematika pembahasan dengan penjelasan secara garis besar. 

Untuk lebih lengkapnya mulai bagian awal hingga akhir dipaparkan sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam pendahuluan ini penulis menguraikan penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berisi penjelasan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan teori masalah yang menjadi fokus penelitian meliputi pengertian 

adab, kedudukan adab, macam-macam adab, adab dalam kehidupan sehari-hari, 

pengertian menuntut ilmu, dan hukum menuntut ilmu. 

BAB III: Biografi Ahmad Maisur Sindi At Thursidi 

Pada bab ini berisi tentang riwayat hidup Ahmad Maisur Sindi At Thursidi, 

karya-karya Ahmad Maisur Sindi At Thursidi dan adab peserta didik dalam kitab 

Tanbihul Muta’allim.  

BAB IV: Analisis Penelitian 

                                                           

34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta 

1991), hlm. 202. 

35 A.M. Irfan Taufan Asfar. Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik. 2019. 
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Pada bab ini berisi tentang analisis konsep adab dalam menuntut ilmu menurut 

kitab TanbihulMuta’allim Karya KH. Ahmad Maisur Sindi At-Thursidi. 

BAB V: Penutup 

Pada akhir penelitian ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran atas 

pembahasan yang telah diuraikan oleh penelitan. 

  



 

62 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang adab 

menuntut ilmu menurut kitab TanbihulMuta’allimKarya KH. Ahmad Maisur Sindi At-

Thursidi, maka ada delapan macam yang dapat peneliti tarik kesimpulannya sebagai 

berikut: 

1. Adab yang seharusnya dilakukan peserta didik ketika akan datang di tempat 

belajar, diantaranya adalah: dengan mensucikan diri dan anggota badan baik dari 

hadats besar maupun kecil seperti berwudhu, gosok gigi, memakai pakaian yang 

bersih dan suci, memakai parfum atau wewangian, dan mempersapkan semua 

peralatan yang dibutuhkan saat belajar. 

2. Adab seorang peserta didik ketika di tempat belajar, diantara adab yang harus 

dilakukan adalah: duduk tidak terlalu jauh maupun terlalu dekat dengan guru, 

berdo’a ketika akan memulai pembelajaran maupun sesudah pembelajaran, 

memperhatikan serta mencatat materi yang disampaikan oleh guru dan bertanya 

terkait materi yang belum dipahami. 

3. Adab peserta didik ketika selesai belajar seorang peserta didik dianjurkan untuk 

tidak bermalas-malasan ketika pulang sekolah melaikan mempelajari kembali 

materi yang sudah disampaikan oleh gurunya (muraja’ah). 

4. Adab  kepada diri peserta didik yaitu peserta didik harus memiliki akhlakul 

karimah, megkonsumsi barang yang halal serta menjauhi segala hal yang membuat 

berdosa. 

5. Adab peserta didik kepada kedua orang tua yaitu selalu bersikap sopan santun atau 

akhlak yang baik, menaati perintah orang tua, dan mendo’akannya. 

6. Adab peserta didik terhadap guru yaitu meyakini keluhuran guru, selalu membuat 

hati guru ridha dengan cara menghargai guru, menaati guru, serta jangan sampai 

membuat guru merasa kecewa atau marah dan meminta izin ketika berhalangan 

hadir. 

7. Selain itu peserta didik juga harus memiliki adab terhadap ilmu diantaranya peserta 

didik harus bersungguh-sungguh, melakukan musyawarah serta dapat membagi 

waktu dengan sebaik-baiknya. 

8. Sempurnanya nikmat seorang guru kepada muridnya begitupun sebaliknya. 

Apabila pendidik memiliki sifat sabar dan tawadhu’ sedangkan peserta didik fokus 

dan memilikim pemahaman yang baik. Kemudian keduanya menerapkan akhlak 

atau adab yang baik. 

9. Ilmu-ilmu yang penting untuk dipelajari diantaranya: ilmu tauhid, ilmu qiro’at, 

ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu ushul fiqh, ilmu tasawuf/thariqah, dan ilmu thibb. 

  

B. Rekomendasi 

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, maka dari itu penulis 

menyarankan: 

1. Sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT bahwasannya 

kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan hadits yang merupakan pedoman 
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kita. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh harapan perilaku kita 

tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

2. Studi pemikiran mengenai konsep adab menuntut ilmu bagi peserta didik atau 

seseorang yang sedang dalam perjalanan menuntut ilmu masih perlu dilanjutkan, 

mengingat masih banyak problema pendidikan di Indonesia seperti merosotnya 

moral dan akhlak para remaja. Dalam literatur ke-Islaman ternyata banyak sekali 

konsep adab menuntut ilmu yang dimajukan oleh filosof Islam dan para ulama 

yang hingga saat ini belum digali sepenuhnya. Untuk itu perlu adanya kajian lebih 

lanjut tentang  konsep adab menuntut ilmu dari para pemikir Islam lainnya. 

3. Terakhir bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu maka perbaikilah niat, dengan 

mencari ridho Allah SWT dan terapkan bagaimana adab menuntut ilmu. 
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