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BAB  VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam tidak terlepas dari

interaksi antara guru dan murid. Interaksi dalam pembelajaran ini menuntut murid

untuk memperhatikan etika. Etika yang harus diperhatikan dalam pembelajaran

yaitu etika penghormatan terhadap guru. Setelah diadakan penelitian tentang etika

murid terhadap guru dalam pembelajaran kajian terhadap pemikiran A-lZarnuji,

maka dapat disimpulkan

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan

yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala menyerahkan anaknya

ke sekolah sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan

anaknya kepada guru. Maka sangat sepantasnya murid menhoramti guru dan juga

bagian dari guru termasuk ilmunya dan kitab yang diajarkan oleh sebab itu murid

harus menghormati guru dan memuliakan ilmu dan kitab. Memuliakan guru

dengan cara:

a. Jangan berjalan-jalan di depan guru.

b. Jangan duduk ditempat duduk guru.

c. Jangan memulai pembicaraan kecuali atas izin guru.

d. Jangan banyak berbicara di depan guru.

e. Jangan bertanya dengan hal-hal yang tidak disukai oleh guru.

f. Jangan mengetuk pintu hingga guru keluar dari rumahnya.
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Seorang murid tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula

ilmunya dapat bermanfaat, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli

ilmu, dan menghormati keagungan gurunya. Termasuk menghargai ilmu yaitu

memuliyakan kitab. Termasuk arti menghargai ilmu yaitu jikalaupun ilmu itu

sudah sering didengar jangan pernah merasa bisan apalagi sampai

meremehkannya dan juga menghargai teman. Dalam pergaulan, murid selalu

memegang akhlaq dan menjaga kehormatan mereka. Begitu juga siap sedia,

ringan tangan untuk membantu bila dibutuhkan. Seperti tersebut di atas dan

memuliakan kitab dengan cara: jangan membentangkan kaki kearah kitab, ketika

mengambil kitab dalam keadaan suci, jangan menulis dengan tinta merah,

memilih teman yang baik.

Sabar dalam menghadapi keinginan guru dengan cara: Pertama belajar

dengan aktif yaitu jangan sampai meninggalkan guru ketika sedang menerangkan

pelajaran, menggangu teman karna itu akan membuat guru tidak konsentrasi

dengan pelajaran yang disampaikan. Kedua Jangan berpindah-pindah tempat

duduk atau pindah sekolah terkecuali karna terpaksa karna akibatnya adalah:

a. Dapat membuat urusan jadi kacau balau,

b. Hati tidak tenang,

c. Waktupun terbuang

d. Melukai hati sang guru.

Ketiga tidak dapat diremehkan oleh murid adalah membuat catatan sebagai bahan

untuk mengulang, mempelajari pelajaran. Catatan harus dibuat dengan sebaik-

baiknya dan mudah dipelajari, karena catatan yang kurang bagus akan membuat
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otak tumpul. Dengan cara: membuat catatan sendiri mengenai pelajaran-pelajaran

yang sudah di fahami, untuk kemudian sering diulang-ulang kembali. Karena

dengan cara begitu, akan bermanfaat sekali, catatan yang dibuat harus mudah

dibaca dan singkat. Keempat mengulang pelajaran, hendaklah murid tidak

menyia-nyiakan waktu, kesempatan saat muda dalam mencari ilmu. Selain itu ada

kesanggupan mengulang setiap saat. Selain itu ada waktu yang terbaik untuk

mengulang pelajaran yaitu waktu sahur dan antara magrib dan isya.

Rendah diri termasuk salah satu etika menghadapi guru, murid harus

sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia,

selama menuntut ilmu, karena seorang murid itu harus bercumbu rayu dengan

guru, temannya dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran dari

mereka. Karna guru akan selalu berkeinginan terhadap muridnya untuk berhasil

dengan kerendahan hati, maka keridoan guru akan didapatkan

Selain itu semua, murid juga harus bersungguh-sungguh hati dalam

belajar secara kontinuw. Kesungguhan hati harus di berengi dengan niat. Oleh

sebab itu Imam Al-Zarnuji sangat memperhatikan niat seorang murid ketika

menuntut ilmu, karna dengan adanya niat disitu pasti ada kesungguhan hati dan

juga dengan adanya cita-cita yang ingin dicapai untuk dimasa yang akan datang.

Imam Al-Zarnuji berkata dalam bukunya dengan adanya cita-cita dalam diri

murid, ini akan membentuk suatu sikap rohani tertentu sehingga menjadi landasan

utama bagi murid.

Ini semua akan terlaksana ketika seorang guru memenuhi tiga syarat

karna imam Al-Zarnuji menyarankan untuk memilih guru dengan tiga syarat.
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Pertama berilmu karana dengan ilmulah pelajaran akan bisa disampaikan kepada

murid dengan baik. Kedua wara’ yaitu mampu sebagai contoh dan suri tauladan

bagi anak. Ketiga lebih tua (dewasa), mengetahui cara menghadapi murid dan

dapat menempatkan diri sehinnga murid mampu menerima semua apa yang

disampaikan oleh guru.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian, maka

selajutnya penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang berperan

dalam pendidikan. Saran yang saya berikan merupakan manifestasi dari hasil

penelitian penulis agar bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Saran-saran yang

saya berikan di antarannya:

1. Untuk murid

a. Hendaknya para murid meluruskan niat dalam menuntut ilmu, bukan

hanya untuk mendapatkan gelar, ikut-ikutan karna semua orang pergi

sekolah dan buatlah cita-cita setinggi mungkin yang bisa membangkitkan

semgat dalam belajar.

b. Sebagai murid harus sadar bahwa dari segi umur jauh lebih muda

ketimbang guru, lebih sedikit ilmunya, supaya penghormatan terhadap

guru mampu untuk dilakukan.

c. Dalam menghadapi guru harus selalu sabar dan tawaduk dihadapan guru,

demi untuk mendapatkan keberkahan ilmu.
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2. Untuk guru

a. Hendaknya para guru mulai meluruskan niatnya sebagai pendidik. Bukan

hanyan mengajar dan medapat gaji. Bahwa mendidik harus dipahami

sebagai bentuk pengabdian kepada agama dan Negara, dan semata-mata

hanya mengharap ridha Allah SWT.

b. Sebagai guru harus sadar bahwa peranannya adalah untuk mengubah

perilaku dan membimbing hidup peserta didiknya. Oleh karena itu seorang

guru harus memberikan teladan seperti menunjukkan sifat kesabaran dan

kasih saying yang tulus.

c. Seorang guru harus menjalin komunikasi dengan akrab, hangat,

menyenangkan dan merasakan perasaan serta kebutuhan peserta didiknya.

Selain itu bisa melihat potensi peserta didik untuk digali dan

dikembangkan. Jika para pendidik disenangi peserta didik, maka proses

belajar akan lebih mudah dan lancar.

d. Seorang guru harus memahami pentingnya visi, misi dan tujuan sekolah,

serta mampu secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan diri dalam

usaha mewujudkannya.

3. Untuk Lembaga Pendidikan

a. Setiap lembaga-lembaga pendidikan, bauk umum atau berbasis Islam

harus mampu menciptakan kondisi sekolah yang berintegritas. Baik dari

peraturan sekolah, kegiatan rutin sekolah, serta manajemen sekolahnya.
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b. Setiap lembaga pendidikan harus mengutamakan target etika murid dari

keunggulan kelulusan. Setelah itu baru keunggulan dalam keterampilan

akademik dan keterampilan sosial.

c. Setiap lembaga pendidikan harus mampu bersinergi dengan semua pihak

termasuk orangtua murid serta masyarakat. Agar pendidikan etika tidak

hanya terlaksana disekolah tetapi juga berkesinambungan di keluarga dan

masyarakat.

d. Mewujudkan lingkungan sekolah yang beretika. Dalam arti pihak sekolah

juga menghargai pengorbana guru-guru dalam mensukseskan pendidikan

dan selalu memberikan penjelasan kepada guru supaya mencohkan etika-

etika yang baik di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.


