
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha

mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar

dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses

pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui

berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran berbeda dengan

mengajar yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas guru, sedangkan

pembelajaran menggambarkan peserta didik.1

Menurut Aminuddin Rasyad, belajar dan pembelajaran adalah dua

konsep pendidikan yang saling berkaitan dengan yang lainnya.2 Konsep belajar

pada dasarnya berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar

pada pihak guru.3

Belajar dalam situasi tertentu bisa berdiri sendiri jika kegiatan peserta

didik berlangsung tidak di bawah bimbingan guru, misalnya belajar sendiri

(self study) atau belajar kelompok (group study) sesama mereka baik di rumah

atau belajar di suatu tempat tertentu. Namun demikian pembelajaran biasanya

terjadi dalam situasi formal yang sengaja di programkan oleh guru dalam

1Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,
2009), h.  89

2Aminuddin Rasyad, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Uhamka Press, 2003), h.
11

3 Ibid. h. 11
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usahanya mentransformasikan ilmu yang diberikannya kepada peserta didik

berdasarkan kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai.4

Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama dalam proses

pendidikan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan

tergantung bagaimana proses pembelajaran berlangsung secara efektif.

Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan

mempengaruhi cara guru itu mengajar.

Banyak pengertian pembelajaran yang diberikan oleh beberapa ahli

antara lain seperti yang dikemukan oleh Muhammad Surya "pembelajaran ialah

suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan

perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagal hasil dari pengalaman

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.5

Perbuatan belajar, merupakan suatu proses yang kompleks yang sulit

untuk diamati, namun perbuatan belajar dapat diamati berdasarkan perubahan

tingkah laku yang dihasilkan oleh tindakan belajar tersebut. Oleh

karenanya setiap perbuatan belajar mengandung beberapa unsur yang sifatnya

dinamis, kedinamisan ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada dalam

diri murid dan yang ada di luar diri yang bersangkutan.

Maka dalam hal belajar seorang anak harus paham terhadap tingkah laku

yang dilakukan dalam pembelajaran, karena dalam kehidupan manusia di atas

permukaan bumi ini, perbuatan manusia yang dilakukan manusia tidak terlepas

dari hukum baik dan buruk, benar atau salah. Hukum yang demikian merupakan

4Ibid, h. 12
5Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengertian (Jakarta: Maha Putra

Adidaya, 2002), h. 11
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yang berlaku secara merata bagi seluruh manusia, baik ia yang berkedudukan

tinggi maupun rendah, baik dalam perbuatan yang besar maupun yang kecil.

Perbuatan yang dilakukan manusia itu sering dikaitkan dengan nama “etika”.

Kedudukan etika dalam kehidupan manusia menempati tempat yang

penting, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya

suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana etikanya. Apabila etikanya baik,

sejahteralah batinnya, dan bila etikanya rusak, rusaklah lahir batinnya.6

Imam Al-Zarnuji menyatakan dalam bukunya tentang pentingnya etika

murid berhadapan dengan guru, ilmu yang dipelajari akan menjadi berkah dan

dapat diamalkan, guru senang melihat murid.

7فمن تأذى منھ أستاذه یحرم بركة العلم وال ینتفع بالعلم إال قلیال

Barang siapa melukai hati sang gurunya, berkah ilmunya tertutup dan hanya
sedikit kemamfaatannya.

Dewasa ini terlihat gejala-gejala kemerosotan etika, di mana secara pasti

sulit untuk mendefenisikan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya.

Namun, tak dapat pula dikesampingkan bahwa faktor kemajuan teknologi dan

ekonomi juga ikut berperan di dalamnya.

Harga diri seseorang bukan ditentukan oleh kekayaan materi ketinggian

intelektualnya, tetapi yang lebih diperhatikan adalah soal etikanya. Etika ini

adalah masalah utama pada manusia mengenai perbuatan dalam kehidupan sehari-

hari. Etika adalah nilai sosial dalam masyarakat. Nilai merupakan salah satu

6M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), h. 02

7 Burhanuddin Al-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim (Surabaya: Nurul Huda, tt), h. 18
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cabang dari filsafat. Manusia mengerti apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk.

Pengertian tentang itu tidak didapat dari pengalaman, tetapi telah ada dalam diri

sejak manusia dalam kandungan. Pengertian ini dijelaskan dalam Al-Qur’an :





Artinya : “Demi jiwa (manusia) serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka
Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (dua jalan) kefasikan dan
ketakwaannya (yang buruk dan jalan yang baik)”. (Q.S. Al-Samsy ; 7-
8).8

Agama Islam merupakan tujuan yang lurus (shirat al-mustaqim) menuju

tempat kebahagiaan, menuju tujuan manusia di dunia dan di akhirat. Iman, Islam,

dan Ihsan merupakan tiga unsur  yang berjalin. Beretika mulia sebagai ajaran

Rasulullah SAW, menjalani agama (dalam bentuk amal shaleh) dengan cara yang

ihsan merupakan kewajiban.

Etika Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ilmunya disebut ilmu etika,

yaitu suatu pengetahuan yang mempelajari tentang etika manusia berdasarkan Al-

Quran dan Hadis. Ajaran etika Islam menentukan bentuk yang sempurna, dengan

titik pangkalnya pada Allah dan akal manusia. Intinya mengajak manusia agar

percaya kepada Allah. Dialah pencipta, pemilik, pemelihara, pelindung pemberi

rahmat, pengasih dan penyayang terhadap makhluk-makhluk-Nya.

Etika Islam merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna.

Menuntun ummat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semua itu terkandung

dalam firman Allah dan Hadis. Yaitu, sumber utama dan mata air yang

8 Departemen Agama RI, Terjemahan Al-Qur’an Depag RI (Semarang: Toha Putra,
1995), h. 1064
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memancarkan ajaran Islam, hukum-hukum Islam yang mengandung pengetahuan

akidah, pokok-pokok etika dan kemuliaan manusia. Allah berfirman :





Artinya :“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan

(menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu
mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat”. (Q.S. Shad : 46)9










Artinya  : “Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan)
yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang
Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada
pahala yang besar”. (Q.S. Al-Isra’ : 9)10











Artinya : “Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang
baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.
(Q.S. Al-Isra’ : 70)11

Allah menjadikan kebaikan dunia tergantung etika manusia. Jika manusia

mengutamakan keadilan, kebenaran, kejujuran, maka dunia ini dapat

mendatangkan sejahtera. Jika manusia menjadikan kerusakan dunia karena

9 Ibid, h. 738
10 Ibid, h. 426
11 Ibid, h. 435
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sebaliknya, kehancuranlah yang mereka terima. Tujuan yang tertinggi etika

manusia adalah mendapatkan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, setiap manusia

wajib berbuat kebajikan, yaitu beretika mulia.

Ahli pikir Islam terkemuka yang giat menyuarakan etika dan mengajak

manusia berbuat kebaikan-kebaikan, juga membuat berbagai teori etika adalah

sangat banyak salah satunya adalah kitab Ta’lim Al-Muta’allim karya Syekh

Burhan Ad-Din Al-Zarnuji (selanjutnya disebut Al-Zarnuji). Kitab ini membahas

tentang pola hubungan antara guru dan murid dalam proses belajar mengajar.

Interaksi edukatif guru dan murid yang tertuang dalam kitab ini menekankan pada

aspek etika, terutama dalam proses pembelajaran.

علم أن طالب العلم ال ینال العلم وال ینتفع بھ إال بتعظیم العلم وأھلھ، وتعظیم األستاذ اِ 

12وتوقیره

Ketahuilah, bahwa murid tidak akan bakal mendapat ilmu dan juga tidak akan
memetik manfaat ilmu selain dengan menghargai ilmu dan menghormati ahli
ilmu, menghormati guru dan memuliakannya.

Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan yang unik dan saling

tergantung. Coba bayangkan jika ada murid tetapi tidak ada guru. Mungkin kita

berkata “bisa saja, murid bisa belajar sendiri”. Sebenarnya berapa persen murid

yang mampu seperti itu? Pasti sedikit. Murid tetap memerlukan guru. Demikian

juga sebaliknya, coba bayangkan, ada guru tetapi tidak ada murid. guru menjadi

individu yang egois, yang menyimpan “ilmu”-nya sendiri, tidak dibagikan kepada

orang lain.

12 Burhanuddin Al-Zarnuji, Op, Cit, h. 18
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Namun hubungan antar guru juga ada batasnya, bukan seperti teman

teman yang ada diluar, maka ketika bersama guru, murid sangat memerlukan etika

begitu juga guru harus tahu etika agar murid dengan guru ada bedanya.

Sebenarnya yang terpenting adalah saling memahami akan peran diri masing-

masing, dan peran orang lain. Guru harus memahami fungsi dan keterbatasannya.

Ia adalah orang yang bukan serba tahu atau tahu semuanya. Guru tentu harus

memahami keberadaan dan keterbatasan murid-muridnya. Demikian pula murid-

murid, harus mengenal etika mereka. Murid harus menyadari bahwa ia adalah

orang yang belajar, yang harus aktif, bukan pasif; harus giat, bukan malas; yang

harus berdisiplin, bukan semau-maunya. Murid juga harus memahami gurunya. Ia

harus memahami keterbatasnnya; akan beratnya tanggung jawab yang diemban

guru; akan jerih lelah, kesabaran gurunya dalam mendidik.

Salah satu etika murid terhadap guru yang sangat penting sekali namun

sudah mulai hilang dari kalangan murid-murid saat ini, yaitu yang telah

dicantumkan oleh imam Al-Zarnuji dalam kitabnya

انھ، وال یبتدئ بالكالم عنده إال بإذنھ، وال ومن توقیر المعلم أن الیمشى أمامھ، وال یجلس مك

یكثر الكالم عنده، وال یسأل شیئا عند ماللتھ ویراعى الوقت، وال یدق الباب بل یصبر حتى 

13یخرج األستاذ

Salah satu cara menghormati guru, yaitu jangan berjalan di depannya, duduk di
tempatnya, memulai mengajak bicara kecuali atas perkenan darinya, berbicara
macam-macam darinya, dan menanyakan hal-hal yang membosankannya,
cukuplah dengan sabar menanti diluar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah.

13 Ibid, h. 17
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Pembahasan yang berkaitan dengan etika terhadap ilmu dan ahlinya, Al-

Zarnuji mengungkapkan bahwa memuliakan ilmu dan ahli ilmu (guru) merupakan

kewajiban bagi penuntut ilmu. Menurutnya diantara cara menghormati guru

adalah tidak kencang berjalan di depannya, tidak duduk ditempatnya, tidak

memulai percakapan di depannya kecuali dengan izinnya, tidak melukai hatinya

yang mengakibatkan ilmunya kurang berkah dan sedikit manfaatnya.

فینبغى أن یثبت ویصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى ال یتركھ أبتر، وعلى فن حتى ال یشتغل 

حتى ال ینتقل إلى بلد آخر من غیر ضرورة، فإن ذلك بفن آخر قبل أن یتقن األول، وعلى بلد

كلھ یفرق األمور ویشغل القلوب ویضیع األوقات ویؤذى المعلم

Maka sebaiknya pelajar berhati tabah dan sabar dalam belajar kepada sang
guru, dalam mempelajari suatu kitab jangan sampai ditinggalkan sebelum
sempurna dipelajari, dalam satu bidang ilmu jangan sampai berpindah bidang
lain sebelum memahaminya benar-benar, dan juga dalam tempat belajar jangan
sampai berpindah kelain daerah kecuali karena terpaksa. Kalau hal ini di
langgar, dapat membuat urusan jadi kacau balau, hati tidak tenang, waktupun
terbuang dan melukai hati sang guru14.

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, peranan murid sangat

mempengaruhi terhadap tujuan pendidikan. Salah satu peranan murid dalam

interaksi belajar mengajar adalah dengan perlunya memandang pentingnya

kewajiban dan etika. Selain Al-Zarnuji masih banyak lagi pemikir-pemikir Islam

yang menyuarakan tentang etika salah satunya adalah Al-Ghazali merumuskan

kewajiban peserta didik sebagai berikut :

1) Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah SWT,

sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk

mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela.

14 Ibid, h. 15
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2) Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi.

3) Bersikap tawadhu’ (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan

pribadi untuk kepentingan pendidiknya.

4) Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran

5) Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun untuk

duniawi

6) Belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah

menuju pelajaran yang sukar.

7) Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang

lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara

mendalam

8) Mengenal  nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari

9) Memperioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi

10) Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu

yang dapat bermamfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat

11) Anak didik harus tunduk pada nasehat pendidik.15

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan

pendidikan Islam, seorang peserta didik seharusnya memperhatikan etika,

terutama etika terhadap gurunya, baik di dalam proses pembelajaran maupun di

luar pembelajaran. Sebagaimana yang di ungkapkan Al-Zarnuji di atas, bahwa

seorang peserta didik harus hormat dan patuh kepada guru, jangan sampai melukai

hatinya yang mengakibatkan ilmunya kurang berkah dan sedikit manfaatnya.

15Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008). Cet. Ke-6, h. 74
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Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, di samping mengandalkan ranah kognitif,

afektif, dan psikomotorik, faktor keberkahan pun turut menentukan seorang

peserta didik berhasil dalam pendidikannya.

Tentang guru imam Al-Zarnuji mengatakan:

16واألسنأما اختیار األستاذ: فینبغى أن یختاراألعلم واألورع

Dalam hal memilih guru, hendaklah memilih yang paling bayak ilmunya, lebih

wara’ dan lebih dewasa.

Imam Al-Zarnuji mengemukakan seorang guru adalah orang yang paling

tahu baik dari segi ilmu maupun keadaan siswa sendiri, seorang yang bodoh dan

tidak tahu keaadan murid dan apa yang mereka butuhkan maka pelajaran tidak

akan berjalan seperti yang diinginkan oleh sekolah. Karena dalam kegiatan

pembelajaran guru akan menemui muridnya sebagian ada yang menguasai bahan

pelajaran secara tuntas dan ada pula murid yang kurang menguasai bahan

pelajaran secara tuntas. Kenyataan tersebut merupakan persoalan yang perlu

diatasi dengan segera, dan mastery learning-lah sebagai jawabannya. Dengan

demikian, kegiatan pembelajaran yang bagaimanapun juga ditentukan dari baik

atau tidaknya program pembelajaran yang telah dilakukan dan akan berpengaruh

terhadap tujuan yang akan dicapai.

Di samping itu, Suparman seperti dikutip Irpan Abd Gafar dan

Muhammad Jamil B mengemukakan bahwa di dalam pembelajaran termaktub

empat komponen kunci, yaitu : a) urutan kegiatan pembelajaran, b) metode

pembelajaran, c) media pembelajaran, dan d) waktu yang digunakan pembelajaran

16 Burhanuddin Al-Zarnuji, Op, Cit, h. 17
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dalam belajar dan belajar dalm menyesuaikan setiap langkah kegiatan

pembelajaran.17 Dalam kaitannya dengan aktifitas pembelajaran, maka komponen

kunci yang dimaksud disini adalah urutan atau tahapan-tahapan kegiatan

pembelajaran, yaitu: yakni tahapan permulaan (fainstruksional) tahap pengajaran

(intruksional), dan tahap penilaian dan tindak lanjut.

Etika hubungan guru dengan murid dalam pembelajaran sesuai dengan

konsep Az-Zarnuji seharusnya diterapkan di lingkungan Pondok pesantren

khususnya dan umumnya sekolah yang lain. Karna ini sesuai yang tertuang dalam

kitabnya Ta’lim Al-Muta’alim. Dalam prakteknya, kelihatannya etika santri

terhadap gurunya sudah mulai berkurang. Hal ini penulis lihat, ketika gurunya

sedang berjalan, masih banyak diantara murid yang mendahului gurunya tanpa

menaruh hormat. Kemudian dalam memlihara buku, masih banyak murid yang

memasukkan buku dalam tas dengan sembarangan yang mengakibatkan buku

terlipat-lipat, bahkan sampai sobek dan juga mencatat buku dengan sesuatu yang

tidak berguna. Hal ini bertentangan dengan Al-Zarnuji yang mengatakan bahwa

seorang seharusnya menghormati guru dan memuliakan kitab.

Kemungkinan besar ini terjadi, karna ketidak tahuan murid tentang etika

terhadap guru, seperti yang dituangkan oleh imam Al-Zarniji. Namun, ada

pesantren yang langsung belajar tentang kitab Ta’lim Al-muta’allim juga sulit

melihat murid mengamalkan apa isi kitab itu sendiri, kemungkinan mereka hanya

belajar sekedar mengambil nilai, atau hanya ingin meneruskan bahwa pesantren

itu dulu belajar tentang kitab Ta’lim Al-muta’allim sehingga guru yang

17Irfan Abd. Gapar dan M. Jamil B, Reformulasi Rancangan Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (Panduan Dosen, Guru dan Mahasiswa.), (Jakarta: Nur Insani, 2003), h. 148
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mengajarkan tidak paham dan murid yang mendengar tidak paham untuk apa

kitab itu diajarkan.

Selanjutnya diajukan kerangka penelitian dengan judul ”ETIKA

HUBUNGAN MURID DENGAN GURU DALAM PEMBELAJARAN

(KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN AL-ZARNUJI DALAM KITAB TA’LIM

AL-MUTA’ALLIM) ”.

B. Definisi Operasional

Agar pembahasan ini lebih mudah dipahami, penulis mengemukakan

makna kata-kata kunci dalam judul penelitian ini.

1. Etika

Dalam bahasa Inggris disebut dengan Ethics yang berarti “tata susila”.18

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika dapat diartikan dengan ilmu

tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).19

Sementara dalam kajian filsafat, etika adalah merupakan sebuah telaah dan

penilaian kelakuan manusia ditinjau dari sudut rukun kesusilaan. Rukun

kesusilaan dapat dipandang baik sebagai ukuran kelakuan yang disusun oleh

perseorangan bagi diri sendiri, maupun sebagai kumpulan keharusan dan

kewajiban yang dibutuhkan oleh masyarakat tertentu bagi anggota-anggotanya.20

Etika yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah suatu ilmu yang menilai dan

18 Hasan, Pendidikan Islam dalam Abad ke-21, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2003),
h. 313

19Pusat Bahasa dan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 309. Baca, M. D. J. Al-Barry dan Syofyan Hadi A. T, Kamus
Ilmiah Kontemporer, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 88

20Tim Redaksi, Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984), h. 316
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menelaah tentang pola tingkah laku, susila, akhlak dan moral manusia yang

berkaitan dengan yang baik dan buruk.

2. Guru

Guru yang dalam bahasa jawa sering di artikan sebagai orang yang bisa

digugu dan ditiru, baik ilmu atau kepribadiannya. Selain harus memenuhi

beberapa syarat guru harus mempunyai kepribadian. Kepribadian itu yang akan

menentukan apakah ia menjadi pendidik yang sejati (baik) bagi anak didiknya

atau akan menjadi perusak atau penghancur bagi masa depan anak didiknya itu21.

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

kepada anaknya kepada guru22. Dalam tesis ini seorang guru menurut imam Az-

Zarnuji adalah orang yang mengajarkan ilmu berikut dengan yang berkaitan

dengan guru seperti ilmu dan kitab yang diajarkan.

3. Murid

secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan

dan perkembangan baik fisik maupaun psikis, pertumbuhan dan perkembangan

merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang

pendidik.

21Zakiah Darajat. Kepribadian Guru. (Jakarta: Bulan Bintang), 1980. h. 16
22Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ), h. 39
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Murid dilihat dari pengertian bahasa adalah dari fi’il madhi yaitu مریدا   

دااردة  یریداار orang yang menginginkan sehingga murid diartikan orang yang

menghendaki agar mendapat ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, dan

kepribadian yang baik untuk bekal hidup di dunia akhirat dengan jalan belajar

sungguh-sungguh.

Murid sering juga disebut dengan siswa, santri, pelajar dan peserta didik.

Peserta didik adalah masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan tertentu (UU Sisdiknas, Pasal 1ayat 4). Dalam bahasa Arab juga

terdapat term yang bervariasi, diantaranya Thalib, Muta’allim, dan Murid. Thalib

berarti orang yang menuntut ilmu, muta’allim berarti orang yang belajar, dan

murid berarti orang yang berkehendak atau ingin tahu23. Dalam tesis ini murid

adalah orang yang mendapatkan ilmu dari guru, oleh sebab itu murid disini

mencakup secara keseluruhan istilah kata murid.

4. Pembelajaran

Suatu kegiatan yang bernilai edukatif yang diwarnai dengan interaktif

yang terjadi antara guru dan peserta didik.24 Interaksi yang bernilai edukatif

dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Muhibbin

Syah mengungkapkan pembelajaran adalah sebuah kesatuan kegiatan yang

23Bukhari Umar, Hadis Tarbawi,( Jakarta, Amzah), 2012, h. 94
24Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.1



15

integral antara guru dan siswa dalam situasi instruksional, dimana guru mengajar

dan siswa belajar.25

5. Pemikiran

Pemikiran berarti pendapat, rancangan (cita-cita) yang telah ada dalam

pikiran, orang cerdik pandai yang pikirannya dapat dimanfaatkan  orang lain26.

Selain itu, ada pula yang berarti merujuk kepada kemampuan untuk membedakan,

mengidentikasi dan menunjukkan sesuatu.27 Pemikiran yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah pendapat atau ide yang diungkapkan oleh al-Zarnuji tentang

etika dalam pembelajaran yang meliputi etika terhadap guru, teman, dan lain-lain.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas terdapat

beberapa permasalan yaitu:

a. Tentang memilih Ilmu, Guru, Teman, dan tentang Ketabahan.

b. Permulaan belajar, Kuantitas, dan tertib belajar

c. Penyebab hapalan dan penyebab lupa.

d. Sumber dan penghambat rezki, penambah dan pemotong usia

e. Etika hubungan murid dengan guru

25Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2000), h. 256

26Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 456

27WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
h. 752
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2. Batasan Masalah

Berdasrkan uraian identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya

membahas: Etika hubungan murid dengan guru dalam pembelajaran (kajian

terhadap pemikiran Al-Zarnuji dalam kitab Ta’lim Al-muta’allim).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat

dirumusakan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana etika hubungan murid dengan guru dalam pemikiran Al-

Zarnuji tentang pembelajaran?

2) Bagaimana relevansi etika hubungan murid dengan guru pada masa kini?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui etika hubungan murid dengan guru dalam pemikiran

Al-Zarnuji tentang pembelajaran

2) Untuk mengetahui relevansi etika hubungan murid dengan guru pada masa

kini

2. Kegunaan Penelitian

Seiring dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini

adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis
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1) Sebagai upaya mengembangkan teori-teori dalam bidang pendidikan

secara umum dan pendidikan Islam secara khusus yang terkait dengan

etika pembelajaran.

2) Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam.

Kemudian dijadikan informasi berkenaan dengan konsep etika

pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan belajar

mengajar dalam pandangan pemikir Islam, dalam rangka ilmu

pengetahuan yang spesifik dalam pengembangan pendidikan Islam.

b. Secara Praktis

1) Bagi guru, diharapkan penelitian ini sebagai masukan dalam rangka

memberikan bimbingan dan arahan kepada santri terutama yang

berkaitan dengan etika dalam pembelajaran.

2) Bagi pimpinan Pondok Pesantren, sebagai masukan dan rujukan untuk

menetapkan etika pembelajaran bagi guru maupun santri

3) Bagi Pesantren yang mengajarkan Kitab Ta’lim Al-Muta’llim sebagai

masukan untuk lebih menerapkan cara belajar mengajar yang ada dalam

kitab tersebut.


