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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Etika

1. Pengertian Etika dalam Tinjauan Islam

Menurut bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani,

yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat-istiadat (kebiasaan).1 Dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-

asas akhlak (moral).2 Hal yang senada diungkapkan Suhrawadi K. Lubis, secara

etimologi kata etika berasal dari kata ethos yang diartikan sebagai kesusilaan,

perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan dalam

kehidupan di atas dunia ini.3 Dari pengertian kebahasaan ini terlihat bahwa etika

berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Kata ethos dalam bahasa Indonesia ternyata juga cukup banyak dipakai

misalnya dalam kombinasi etos kerja, etos profesi, etos imajinasi, etos dedikasi,

etos kinerja dan masih banyak istilah lainnya. Etika termasuk ilmu pengetahuan

tentang asas-asas tingkah laku yang berarti juga :

a. ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban.

b. kumpulan asas atau nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.

c. nilai mengenai benar-salah, halal-haram, sah-batal, baik-buruk, dan

kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat.4

1Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), h. 13
2W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,

1991), h. 278.
3Suhrawadi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). h. 1
4M. Yatimin Abdullah, op. cit., h. 5
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Etika juga dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang

segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik

pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai

tujuannnya yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak membahas

kebiasaan semata-mata yang berdasarkan tata adab, melainkan membahas tata

sifat dasar, atau adat istiadat yang terkait tentang baik dan buruk dalam tingkah

laku manusia. Jadi, etika menggunakan refleksi dan metode pada tugas manusia

untuk menemukan nilai-nilai itu sendiri ke dalam etika dan menerapkan pada

situasi kehidupan konkrit.5

Etika bangsa Arab sebelum masuknya Islam sangat buruk dan jelek. Para

kaum lelaki suka berzina, berjudi, menganiaya, dan mabuk-mabukan. Etika

mereka pada saat itu menjijikkan. Anak perempuan yang baru lahir harus dibunuh

atau diberikan kepada orang lain untuk dijual. Mereka menyembah berhala yang

mereka buat sendiri.

Setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang

mengajak supaya orang-orang percaya kepada Allah dari segala sumber yang ada

di alam. Nabi Muhammad datang untuk menjalankan perintah Allah. Mengajak

bangsa Arab untuk menyembah Allah. Namun pada mulanya tidak begitu saja

menerima ajaran yang dibawa oleh nabi tersebut. Etika bangsa Arab pada waktu

itu terhadap nabi sangat keji. Mereka mencemoohkan ajaran yang dibawah oleh

beliau. Ada yang melempar dengan kotoran unta, meludahi, mencaci, menghina

dan segala bentuk. Namun nabi tidak putus asa.

5Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, (Yoyakarta: Kanisius, 1996), h. 62
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Pada sejarah awalnya ajaran Nabi Muhammad SAW ditujukan pada

keluarga, kaum kerabatnya, banyak yang menentang, tetapi banyak  pula yang

menerima. Akhirnya ajaran Nabi dapat diterima bangsa arab.6

Dalam agama Islam, etika baik dipandang sangat mulia. Karena etika

baik merupakan perintah yang Maha Kuasa. Allah sangat membenci orang yang

tidak beretika mulia. Beda dari agama-agama lainnya dogmatis ialah adanya

pengakuan terhadap kekuasaan Allah SWT, dan memerintahkan manusia beretika

mulia.

Dalam ilmu sufi dibicarakan tentang perjalanan hijrah yang dilakukan

oleh jiwa untuk menunggal (menyatukan) diri dengan Allah. Etika mempunyai

peranan di dalam tingkatan itu, yaitu taubat, melemahkan nafsu dan

menghambakan diri pada-Nya. Etika dalam mistik panteheistik mempunyai fungsi

disiplin etika semacam ecersice (latihan) jiwa. Akan tetapi, jika keadaan exercise

dilaksanakan, puncak-puncak pengetahuan tercapai. Jika tercapai fana-fananya,

fungsi etika lenyap bagaikan setetes air hujan di dalam samudera. Dalam mistik

hubungan antara Allah dan etika manusia tidak mendapat tempat yang semestinya.

Allah dan manusia diidentikkan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi,

disitulah hilangnya etika7

Setelah kelahiran Islam, para pengikutnya mempunyai tujuan hidup yang

jelas. Tujuan hidup seorang muslim adalah menghambakan dirinya kepada Allah,

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga mencapai keridhaan-Nya,

6Ahmad Amin, Etika Ilmu Akhlak, terj, KH. Faridl Ma’ruf dari judul asli. Al-Akhlaq,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 149-150

7M. Yatimin Abdullah, op. cit., h. 524
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hidup sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan masa kini maupun kehidupan

masa yang akan datang, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Keyakinan terhadap kebenaran wahyu Allah dan sunnah rasul-Nya,

membawa konsekuensi logis sebagai setandar pedoman bagi setiap etika

baik. Ia memberi sangsi terhadap etika dalam kecintaan dan ketakutannya

kepada Allah tanpa perasaan tanpa adanya tekanan-tekanan dari luar.

b. Keyakinan adanya hari akhir, mendorong manusia berbuat baik dan

berusaha menjadi yang sebaik-baiknya dengan pengabdian setulus-

tulusnya kepada Allah.

c. Keyakinan bahwa etika yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran

dan jiwa Islam, berasaskan Alquran dan Hadis, dapat diinterpretasikan

oleh ulama mujtahid dan diakui kebenaran dan kebaikannya.

d. Keyakinan bahwa etika Islam meliputi segala segi hidup dan kehidupan

manusia berasaskan asas kebaikan dan bebas dari segala kejahatan. Islam

bukan hanya mengajarkan etika, tetapi menegakkannya, dengan janji dan

sanksi billahi yang Maha Adil. Tuntunan Islam sesuai dengan hati nurani

yang menurut kodratnya cenderung kepada kebaikan dan membenci sifat-

sifat buruk.

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
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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

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)8










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)9











8 Departmen Agama RI, op. cit., h. 738
9 Ibid, h. 426
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Artinya  :    “Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan[862], 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)10

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

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

sebagai berikut :

1. Ahmad bin Muhammad bin Ya’kub (Ibnu Maskawih 170-241 H) Uraian

yang ditonjolkan adalah jiwa manusia mempunyai tiga tingkatan yaitu :

a) Annafsul bahimiyah (nafsu binatang buas), yang buruk.

b) Annafsu suburayah (nafsu binatang melata), yang sedang.

c) Annafsul nathiqah (jiwa yang cerdas) yang baik menurut

anggapannya.

Etika buruk dari jiwa manusia mempunyai kelakuan pengecut, sombong

dan penipu. Sifat dari jiwa yang cerdas mempunyai  sifat adil, berani, pemurah,

benar, sabar, tawakal dan kerja keras. Kebajikan bagi suatu makhluk hidup dan

10 Ibid, h. 435
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berkemampuan adalah apa yang dapat mencapai tujuan dan kesempurnaan

wujudnya.

Menurutnya, diantara manusia ada yang baik dari asalnya. Golongan ini

tidak akan cenderung kepada kejahatan, meski bagaimanapun juga, karena

memang sesuatu yang dari asal takkan berobah. Golongan ini merupakan

minoritas. Golongan jahat dari asalnya adalah mayoritas. Golongan ini tidak akan

cenderung kepada kebajikan.

Ibnu Maskawaih menerangkan bahwa kebajikan ada yang bersifat umum

dan ada yang bersifat khusus. Kebajikan hanya diperuntukkan bagi setiap

individu. Kebajikan mempunyai bentuk tertentu. Perasaan beruntung bersifat

relatif dapat berubah sifat dan bentuknya menurut perasaan orang yang hendak

mencapainya. Demikianlah pandangan Ibnu Maskawaih tentang etika.11

2. Imam Al-Ghazali (1058-1111 M) adapun pokok-pokok pikiran yang

dikemukakan adalah :

a) Etika berarti bentuk jiwa dan sifat-sifat yang buruk kepada sifat-sifat yang

baik sebagaimana perangai ulama, syuhada, shiddiqin, dan nabi-nabi.

b) Etika yang baik dapat mengadakan pertimbangan antara tiga kekuatan

dalam diri manusia, yaitu kekuatan berfikir, kekuatan hawa nafsu, dan

kekuatan amarah. Etika yang baik acapkali menentang apa yang digemari

manusia.

c) Etika itu jalan kebiasaan jiwa yang tetap terdapat dalam diri manusia yang

dengan mudah dan tidak perlu berfikir menumbuhkan perbuatan-perbuatan

11 M. Yatimin Abdullah, op. cit., h. 525
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dan tingkah laku  manusia. Apabila lahir tingkah laku yang indah dan

terpuji maka dinamakanlah etika yang baik, dan apabila yang lahir itu

tingkah laku yang keji, dinamakan etika yang buruk.

d) Tingkah laku seseorang itu adalah lukisan hatinya.

e) Kepribadian manusia pada dasarnya dapat menerima sesuatu

pembentukan, tetapi lebih condong kepada kebajikan dibandingkan

kejahatan.

f) Jiwa itu dapat dilatih, dikuasai, diubah kepada etika yang mulia dan

terpuji. Tiap tumbuh dari hati manusia memancurkan akibatnya kepada

anggota tubuhnya.12

3. Ibnu Bayah (880-975 M) adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukannya

sebagai berikut :

a) Faktor rohanilah yang menggerakkan manusia melakukan perbuatan baik-

buruk.

b) Etika manusia ada yang sama dengan hewan, misalnya sifat beraninya

macan, sombongnya buruk merak, sifat rakus, malu dan patuh dari

berbagai binatang. Manusia yang tidak mengindahkan sifat kesempurnaan

(akalnya) berarti hanya  mencukupkan dirinya pada sifat-sifat hewani saja

dan keutamaannya menjadi hilang.13

4. Al-Farabi (879-950 M) ia menjelaskan pokok-pokok pikirannya tentang

etika yang dikemukakannya sebagai berikut :

12Ibid., h. 526
13Ibid., h. 530
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a) Negeri yang utama (madinatul fadhilah) ialah negeri yang menjunjung

tinggi etika baik, memperjuangkan kemakmuran dan kebahagiaan warga

negerinya.

b) Untuk kepentingan itu, haruslah berpedoman pada contoh teraturnya

hubungan antara Allah dengan alam semesta dan antara isi alam dengan

yang lainnya.

c) Timbulnya masyarakat karena tiga macam :

1) karena adanya kekuatan seseorang yang kuat seperti raja atau

panglima yang memimpin dan mempersatukan masyarakat.

2) karena persamaan keturunan atau pertalian darah diantara warganya.

3) karena hubungan perkawinan antara keluarga

c) Klasifikasi masyarakat memegang teguh etika ada dua macam ;

1) masyarakat sempurna ialah masyarakat yang mengandung

keseimbangan yang ada pada diri manusia.

2) masyarakat yang tidak sempurna, yaitu masyarakat yang hanya

mementingkan diri sendiri tanpa mau membantu orang lain.

d) Setiap keadaan mengandung unsur pertentangan. Sebagai contoh dapat

dilihat dalam kehidupan bahwa yang kuat menindas yang lemah, yang

meunutut keadilan.

Untuk membedakan arti mengenai defenisi etika ini, perumusannya

menurut M. Yatimin Abdullah dapat diperjelas lagi sebagai berikut :

1. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai yang menjadi pegangan bagi

seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika
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orang membicarkan tentang “Etika suku-suku Indian, Etika agama Budha,

Etika protestan, Etika Islam, Etika Conghucu”, tidak dimaksudkan ilmu

melainkan arti pertama tadi. Secara singkat arti dapat dirumuskan juga

sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini berfungsi dalam hidup manusia

perorangan maupun pada taraf sosial.

2. Etika dapat dipakai dalam arti asas norma tingkah laku, tata cara melakukan,

sistem perilaku, tata karma. Lebih tegasnya lagi ialah kode etik. Misalnya,

“kode etik guru, kode etik jurnalistik, kode etik muballigh, kode etik

pegawai negeri”, di sini tidak dimaksudkan ilmu melainkan tata cara. Secara

singkat, arti ini dapat dirumuskan juga sebagai sistem aturan atas peraturan-

peraturan.

3. Etika dapat dipakai dalam arti perilaku baik buruk, boleh tidak boleh, suka

tidak suka, senang tidak senang. Etika semacam ini diakui apabila perilaku

etis asas-asas dan nilai-nilai yang terkandung menjadi ukuran baik buruk

secara umum, diterima masyarakat di suatu tempat, menjadi persetujuan

bersama dan dilaksanakan bersama.

4. Etika dapat dipakai dalam arti ilmu tentang perbuatan baik dan buruk. Etika

baru menjadi ilmu bila disusun secara metodis dan sistematis yang terdiri

dari asas-asas dan nilai-nilai baik dan buruk. Dalam masyarakat seringkali

tanpa disadari menjadi bahan rujuakn (referensi) bagi suatu penelitian

perilaku etika yang disusun secara sistematis dan metodis mengarah pada

filsafat. Etika di sini sama artinya dengan filsasat etika.14

14M. Yatimin Abdullah, Op. Cit, h. 5-6
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Ilmu etika ini juga telah disebut-sebut sejak zaman Socrates (470-399

SM). Ia berpendapat bahwa etika membahas baik buruk, benar-salah dalam

tingkah laku, tindakan manusia, dan menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.

Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia

seharusnya berbuat dan bertindak.15

Pengertian etika juga dapat diartikan dengan membedakan tiga arti dari

penjelasan etika, yaitu :

1. Etika membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-perbuatan

manusia mulai dari yang terbaik sampai kepada yang terburuk dan

pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban.16

2. Etika membahas masalah-masalah nilai tingkah laku manusia mulai dari

tidur, kegiatan siang hari, istirahat, sampai tidur kembali, dimulai dari bayi

hingga dewasa, tua renta dan sampai wafat.17

3. Etika membahas adat-istiadat suatu tempat, mengenai benar-salah kebiasaan

yang dianut suatu golongan atau masyarakat baik masyarakat primitif,

pedesaan, perkotaan hingga masyarakat modern.18

Adapun arti etika dari segi istilah (terminologi) telah dikemukakan oleh

para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya.

Berikut ini padangan para ahli mengenai etika :

1. Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik

dan buruk, menerangkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh manusia,

15Ibid
16Juhaya S. Praja, Filsafat dan Etika, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 59
17 Zahruddin AR, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43
18K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 231
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menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan

mereka dan menunjukkan jalan untuk melaksanakan apa yang seharusnya

diperbuat.19

2. Soegarda Poerbakawatja manegartikan etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan

tentang baik buruk, berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan

pengetahuan  tentang nilai-nilai itu sendiri.20

3. Asmaran AS mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku

manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan tersebut baik atau buruk,

sedangkan ukuran menetapkan nilainya adalah pakai akal pikiran manusia.21

4. Hamzah Ya’cub, menyatakan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana

yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan

manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.22

5. Burhanuddin Salam mengartikan etika sebagai sebuah refleksi kritis dan

rasional menyamai nilai-nilai dan norma moral yang menentukan dan

terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi

maupun sebagai kelompok.23

6. M. Amin Abdullah mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari

tentang baik dan buruk. Jadi, bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori

perbuatan baik dan buruk (ethics atau ‘ilm al-akhlaq al-karimah),

praktiknya dapat dilakukan dalam disiplin filsafat.24

19Ahmad Amin, Op, Cit, h. 3
20Soegarda Poerbakawatja, Ensklopedi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), h. 82
21Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), h. 7
22Hamzah Ya’cub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1983), h. 12
23Burhanuddin Salam, Etika Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 3
24M. Amin Abdullah, Filsafat Etika Islam, (Bandung: Mizan, 2002), h. 15
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7. Lewis Mustafa Adam mengartikan etika sebagai ilmu tentang filsafat, tidak

mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan

manusia tetapi tentang idenya.25

Dari beberapa defenisi etika tersebut di atas dapat diketahui bahwa etika

berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Pertama dilihat dari obyek

pembahasaannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh

manusia. Kedua dilihat dari segi sumbernya, etika pada akal pikiran atau filsafat.

Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut dan tidak pula

universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan

sebagainya. Selain itu etika juga memamfaatkan berbagai ilmu yang membahas

perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu

ekonomi dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan, karena berbagai ilmu yang

disebutkan itu sama-sama memiliki obyek pembahasan yang sama dengan etika,

yaitu perbuatan manusia. Ketiga dilihat dari fungsinya, etika berfungsi sebgai

penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dialkukan oleh

manusia, yaitu apakah perbuatan terebut akan bernilai baik, buruk, mulia,

terhormat, hina dan sebagainya. Dengan demikian etika lebih berperan sebagai

konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan manusia. Peranan etika

dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim, dan bukan sebagai pemain. Ia

merupakan konsep atau pemikiran nmengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam

menentukan poisi atau status yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu

25Lewis Mustafa Adam, New Masters Pictorial Encyclopedia, (New York: Publisher. Co,
1963), h. 40
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kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Keempat dilihat dari segi sifatnya,

etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman.26

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu

pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang

dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang

dikemukan para filosof  barat mengenai perbuatan etika baikk atau buruk dapat

dikelompokkan kepada etika, karena berasal dari hasil berfikir. Dengan demikian,

etika sifatnya humanistis atau anthroprocentris, yakni berdasar pada pemikiran

manusia. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang

dihasilkan oleh akal manusia.

Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa sama etika dengan akhlak.

Persamaan itu memang ada, karena keduanya membahas masalah baik buruknya

tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan

ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran

tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran

manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan,

karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini tentang baik dan buruk

mempunyai ukuran (kriteria) yang  berlainan. Setiap golongan mempunyai konsep

sendiri-sendiri.

Sebagi cabang dari filsafat, maka etika bertitik tolak dari akal pikiran,

tidak dari agama. Di sinilah letak perbedaannya dengan akhlak dalam pandangan

Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang

26Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 91-92
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mengajarkan  mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan

Rasul-Nya, ajaran etika Islam sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus.27

Untuk menghilangkan kesamaran tersebut, menurut Hamzah Ya’cub perlu

diuraikan karakteristik etika Islam yang membedadakannya dengan etika filsafat,

sebagai berikut :

a. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang

baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk.

b. Etika Islam menetapkan bahan yang menjadi sumber moral, ukuran baik

buruknya perbuatan, didasarkan kepada ajaran Allah SWT (Al-Qur’an)

dan ajaran Rasul-Nya (Sunnah).

c. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh

seluruh umat  manusia di segala waktu dan tempat.

d. Dengan ajaran-ajarannya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah

(naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi), maka etika Islam dapat

dijadikan pedoman oleh seluruh manusia.

e. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak

yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar

petunjuk Allah SWT, menuju keridhaan-Nya. Dengan melaksanakan etika

Islam niscaya akan selamatlah manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-

perbuatan yang keliru dan menyesatkan.28

Dari uraian karakteristik etika Islam di atas dapat dilihat bahwa etika

Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah

27 Hamzah Ya’cub, op. cit., h. 13
28 Ibid., h. 13-14



33

laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk sesuai dengan

ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

Etika Islam mengandung berbagai manfaat, karena itu, mempelajari ilmu

dapat membuahkan hikmah yang sangat besar, diantaranya :

a. Kemajuan rohani. Orang yang berilmu, mempunyai keutamaan dengan

derajat yang lebih tinggi. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur’an :

 .....





Artinya  :    ….."Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (Q.S. Al-Zumar : 9)29





Artinya :    “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan

tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”. (Q.S.
Al-Ankabut : 43)30

b. Penutup kebaikan. Etika Islam bukan sekedar memberitahukan mana yang

baik dan mana yang buruk, melainkan juga memengaruhi dan menorong

umatnya supaya membentuk hidup yang suci. Rasulullah SAW justru

memiliki etika mulia dan mencontohkannya kepada pengikutnya supaya

beretika yang baik kepada sesamanya. Ini disebutkan dalan Al-Qur’an :




Artinya : “Dan Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi
pekerti yang agung”. (Q.S. Al-Qalam : 4)31

29 Departmen Agama RI, Op. Cit., h.747
30 Ibid, h. 634
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c. Kesempurnaan iman. Iman yang sempurna melahirkan kesempurnaan akal

dan etika. Keindahan etika merupakan manifestasi dari kesempurnaan

akal, iman, dan ihsan. Ini melahirkan akal budi yang tinggi dan keluhuran

jiwa. Untuk penyempurnaan iman, haruslah menyempurnakan etika

dengan mempelajari ilmu agama sebagai penerang.32.

B. Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

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.33

Menurut Aminuddin Rasyad, belajar dan pembelajaran adalah dua

konsep pendidikan yang saling berkaitan dengan yang lainnya.34 Konsep belajar

pada dasarnya berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar

pada pihak guru.35

31 Ibid, h. 960
32 M. Yatimin Abdullah, op. cit., h. 11-12
33 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,

2009), h. 89
34 Aminuddin Rasyad, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Uhamka Press 2003), h.

11
35 Ibid
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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

usahanya mentransformasikan ilmu yang diberikannya kepada peserta didik

berdasarkan kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai.36

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”.37

Dari defenisi di atas dapat diambil beberapa pengertian. Pertama,

pembelajaran adalah suatu proses, maksudnya adalah bahwa aktivitas

pembelajaran itu terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan sesuatu

yang ingin dicapai. Kedua ,  pembelajaran sebagai usaha memperoleh

perubahan perilaku dalam diri individu. Ketiga, hasil pembelajaran tersebut

36 Ibid
37 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengertian, (Jakarta: Maha Putra

Adidaya, 2002), h. 11
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ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan atau mencakup semua

aspek.38 Keempat, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman, pembelajaran

merupakan bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, sehingga banyak

memberikan pengalaman dari situasi tersebut. Oleh karenanya untuk mencapal

tujuan-tujuan terbaik si pelajar haruslah didasarkan pada pengalaman. Kelima,

pembela jaran  merupakan suatu  proses  in teraks i  indiv idu  dengan

lingkungannya. Berarti selama proses pembelajaran berlangsung individu akan

senantiasa dalam berbagai aktivitas yang tidak terlepas dari lingkungannya.39

Berdasarkan defenisi ini jelas bahwa, pembelajaran merupakan suatu

proses yang membuat peserta didik melakukan proses belajar melalui

perencanaan oleh pihak guru.

Sedangkan istilah belajar, para ahli telah mencoba merumuskan dan

membuat tafsiran, namun rumusan dan penafsiran tentang belajar tersebut berbeda

satu sama lain. Dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa defenisi seperti

yang dikemukakan Whittaker, belajar dapat didefenisikan sebagai proses

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau

pengalaman.40

Berdasarkan defenisi ini maka perubahan-perubahan tingkah laku akibat

pertumbuhan fisik atau perkembangan, kematangan, kelelahan, penyakit tidak

termasuk sebagai belajar. Senada dengan ungkapan di atas Kingsley

38 Yang dimaksud dengan mencakup semua aspek adalah Kognitif, afektif dan psikomot
orik.

39 John Dewey, Experience and Education, Pendidikan Berbasis Pengalaman, Alih
Bahasa oleh Hamiah, (Jakarta: Teraju Mizan, 2004), h. 89

40 James O. Whittaker, Introducton of Psycology, (Tokyo: Toppan Company Limited,
1970), h. 215
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mendefenisikan belajar adalah proses dimana t ingkah laku (dalam

arti  luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan.41 Sedangkan

Crow mendefenisikan belajar adalah perubahan untuk memperoleh kebiasaan

ilmu pengetahuan dan berbagai sikap.42

Adapun unsur-unsur yang terkait dalam proses belajar tersebut

adalah (1) motivasi siswa, (2) bahan belajar, (3) media belajar, (4)

suasana belajar, (5) kondisi subjek yang belajar.43 Kelima unsur inilah yang

bersifat dinamis, sering berubah dan yang mempengaruhi proses belajar.

1)  Motivasi Siswa

Dalam konsep pembelajaran motivasi berarti seni mendorong

peserta didik untuk terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan

pembelajaran tercapai. Motivasi dapat mempengaruhi belajar. Pada

umumnya pengaruhnya terhadap belajar ditentukan oleh faktor-faktor perbuatan

organisme yang bersangkutan sesuai dengan prinsip dalam situasi yang

terjadi sebelumnya.

2)   Bahan Belajar

Bahan belajarar adalah yang diberikan kepada siswa pada saat

berlangsungnya proses pembelajaran melalui belajar ini siswa diantarkan

kepada tujuan pembelajaran. Dengan kata lain tujuan yang akan dicapai

siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan belajar.

Bahan belajar merupakan suatu unsur yang penting mendapat

41 Howard L. Kingsley dan Ralp Garry, The Nature dan Conditions of Learning, (Practice
Hall. Inc Engliiwood Clifs, 1957), h. 12

42 Lester D. Crow and Alice Crow, Education Psychology, (New York: America Book
Company, 1963), h. 225

43 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 50
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perhatian guru. Dengan bahan itu, para siswa dapat memperlajari hal-hal

yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. Secara umum sifat

bahan belajar dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yaitu fakta, konsep,

prinsip dan keterampilan.44

Bahan belajar telah digariskan dalam silabus dan GBPP dan dalam

silabus tersebut telah dirumuskan secara rinci bahan belajar yang ditentukan untuk

dipelajari oleh siswa.45

3)   Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat dan bahan yang digunakan dalam

proses pembelajaran.46 Pendapat lain merumuskan bahwa media dapat

diartikan dalam arti sempit dan luas.47 Dalam arti sempit media

pembelajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara

efektif dalam proses pembelajaran yang terencana. Sedangkan dalam

arti luas media tidak hanya meliputi media komunikasi, elektronika, akan tetapi

juga mencakup alat-alat sederhana seperti slide, fotografi, dan kunjungan ke

luar sekolah. Media adalah seperangkat peralatan pendidikan dan

pengajaran yang digunakan untuk membantu penyajian isi dan materi

pelajaran kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai tujuan.48

4)  Suasana Belajar

Suasana belajar sangat penting dalam kegiatan belajar, oleh karenanya

44 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 1989), h. 67

45 Oemar Hamalik, op. cit., h. 51
46 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 2005), h. 726
47 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 247
48 Aminuddin Rasyad, op. cit., h. 125
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guru dan siswa senantiasa dituntut agar menciptakan suasana lingkungan

belajar yang baik dan menyenangkan. Dengan demikian suasana belajar

turut menentukan motivasi, kegiatan dan keberhasilan belajar.

5)   Kondisi Subjek Belajar

Kelancaran kegiatan pembelajaran dan mutu hasil belajarnya akan

dipengaruhi oleh kondisi subjek belajar, siswa dapat belajar secara efesien

dan efektif apabila berbadan sehat, punya inetligensi yang memadai dan

punya pengalaman yang bertautan dengan pembelajaran. Siswa dapat belajar

secara efektif dan efesien apabila kondisi badannya sehat. Orang yang

badannya sakit tidak akan dapat belajar dengan efektif.49

Siswa yang belajar sering menghadapi situasi-situasi baru dan

permasalahan, memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri  serta

memecahkan setiap permasalahan yang dihadapinya. Oleh karenanya kondisi

subjek belajar harus memiliki integensi yang memadai, dan juga harus

mampu memecahkan segala jenis masalah yang dihadinya.

2. Ciri-ciri Pembelajaran

Adapun ciri khas yang terkandung dalam pembelajaran adalah

rencana, saling ketergantungan dan tujuan.50 Tujuan pembelajaran akan

diuraikan pada pembahasan komponen-komponen pembelajaran.

1) Rencana (planing)

Rencana (planing) atau perencanaan adalah istilah yang dapat

dipergunakan secara luas baik dikalangan pendidikan maupun di luar

49 Henry E. Garerett, General Psychology, (New York: America Book Company, 1946),
h. 372

50 Oemar Hamalik, op. cit., h. 66
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pendidikan. Namun untuk memperolah suatu komitmen atau menghindarkan

kesalahpahaman, langkah awal yang ditempuh adalah menggunakan

pengertian perencanaan.

Pembelajaran seperti yang dinyatakan oleh Kaufman51 bahwa

perencanaan adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam

rangka mencapai tujuan absah dan bernilai yang di dalamnya mencakup

elemen-elemen:

a. Mengidentifikasikan dan mendokomentasikan kebutuhan.

b. Menentukan kebutuhan yang perlu diprioritaskan.

c. Spesifikasi rinci hasil yang dicapai dari tiap-tiap kebutuhan yang

diprioritaskan.

d. Identifikasi persyaratan untuk mencapai tiap-tiap pilihan.

Berdasarkan kepada hal di atas, maka perencanaan tersebut

berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan, oleh karenanya

perecanaan tersebut mengandung pokok pikiran yakni ;

a. Proses keadaan masa depan yang diinginkan

b. Membandingkan masa depan yang diinginkan dengan keadaan

sekarang.

c. Usaha-usaha yang dilakukan jika terdapat kesenjangan antara masa

depan dengan keadaan sekarang.

d. Alternatif yang mungkin ditempuh untuk menetup kesenjangan yang

terjadi

51 Roger A. Kaufman, Educational System Planning, (New Jersey: Prentice Hall Inc,
1972), h. 6-8
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e. Alternatif yang baik adalah yang mempunyai efektivitas dan efesiensi

yang tinggi.

f. Alternatif yang dipilih harus dirinci sehingga menjadi pedoman dalam

pengambilan keputusan.52

Banghart tidak memberikan batasan perencanaan pembelajaran

malainkan mengatakan bahwa dalam rangka mengerti makna perencanaan

pembelajaran melainkan mengatakan bahwa dalam rangka mengerti makna

perencanaan dapat dilihat dari dimensi perencanaan itu sendiri seperti

singrufikansi, fleksibilitas, relevansi, kepastian, ketelitian adaptabilitas,

waktu, monitoring dan isi. 53

Lain halnya dengan Philip H. Coombs yang mengatakan bahwa

perencanaan pembelajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis

yang sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar

pendidikan tersebut lebih efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan dan

tujuan.54

Untuk pendidikan di negara Indonesia, defenisi-defenisi di atas

perlu disempurnakan secara jelas dan tegas, yang mana perencanaan

pembelajaran merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan

mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan

52 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Materi
Dasar Pendidikan Akta Mengajar, (Jakarta : Tahun 1986), h. 02

53 Frank W. Banghart dan Albert Trull, Jr, Educational Planning, (New York: Collier
Macmillan Lenated), h. 15

54 Philip H. Coombs, Apakah Prencanaan Pendidikan itu, terjemahan Bhatara, (Jakarta:
Karya Aksara, 1982), h. 03
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Pendidikan Nasional.55

2) Saling Ketergantungan

Saling ketergantungan antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang

serasi dalam suatu keseluruhan, baik personalia, materi dan prosedur,

dimana setiap elemen saling membantu dengan yang lain.56

3. Unsur-unsur Pembelajaran

1. Motivasi membelajarkan siswa

Guru hendaknya memiliki motivasi untuk membelajarkan siswa.

Ada beberapa prinsip motivasi membelajarkan siswa.

Pertama, prinsip kompetensi adalah persaingan secara sehat dapat

ditimbulkan motivasi untuk bertindak lebih baik dan belajar yang baik,

misalnya perlombaan karya tulis, dan siswa teladan.

Kedua, prinsip pemacu, motivasi untuk melakukan berbagai

tindakan akan terjadi apabila ada pemacu tertentu baik berupa informasi,

amanat, peringatan percontohan dan lain sebagainva.

Ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman, setiap kerja vang baik

apabila diberikan ganjaran yang memadai cenderung akan menigkatkan

motivasi. Demikian pula hukuman yang diberikan dapat menimbulkan

motivasi untuk tidak lagi melakukan tindakan yang menyebabkan hukuman

itu.

Keempat, prinsip kejelasan dan kedekatan tujuan berdasarkan

prinsip ini, maka setiap siswa memahami tujuan belajarnya secara jelas. Hal

55 Jusuf Eonah, Dasar-dasar Prencanaan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.
04

56 Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 66
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ini dapat dilakukan dengan cara membuat tujuan yang masih umum dan jauh

menjadi tujuan yang khusus dan lebih dekat.

Kelima, prinsip pemahaman hasil. Hasil yang dicapai oleh seseorang

akan merupakan bahkan dari upaya yang telah dilakukan. Oleh karenanya

para pengajar hendaknya selalu memberikan bahkan kepada setiap kerja

yang telah dihasilkan oleh setiap siswa.

Keenam, prinsip pengembangan moral. Minat dapat diartikan

sebagai rasa senang dan tidak senang dalam menghadapi suatu objek.

Motivasi seseorang cenderung akan meningkat apabila yang bersangkutan

memiliki minat dalam melakukan tindakannya.

Ketujuh, prinsip lingkungan yang kondusif, artinya perilaku

pengajar secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh

terhadap perilaku siswa, perilaku pengajar dapat membangkitkan,

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan sebaliknva menurunkan

motivasi siswa dalam belajar. Oleh karenanya pengajar hendaknva dapat

memberikan ketauladanan bagi para siswanya.57

2. Kondisi kesiapan guru membelajarkan siswa

Adapun yang dimaksud dengan kondisi kesiapan guru

membelajarkan siswa adalah kemampuan yang dimiliki guru baik

kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan dan kemampuan

dalam proses pembelajaran.

Kepribadian adalah faktor yang sangat penting bagi seorang guru,

57Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengertian, (Jakarta: Maha Putra
Adidaya, 2002), h. 98-101
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karena kepribadian akan menentukan apakah ia menjadi pendidik yang baik

atau menjadi penghancur bagi masa depan anak didik.58 Dengan demikian

kemampuan pribadi adalah kualitas pribadi seorang guru agar dapat menjadi

guru yang baik, baik yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan

diri, pengarahan diri dan perwujudan diri.

Adapun yang dimaksudkan dengan kemampuan kemasyarakatan

adalah kemampuan yang diperlukan oleh seorang guru agar berhasil dalam

berhubungan dengan orang lain yang dalam hal ini termasuk keterampilan

interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Kemampuan dalam proses pembelajaran sering disebut dengan

kemampuan profesional.59 Guru profesional adalah guru yang memiliki

keahlian, tanggung jawab dan rasa kesejawatan vang didukung oleh etika

profesi. Dalam dunia pekerjaan etika sangat diperlukan sebagai landasan

perilaku kerja para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk itu

hendaknya para guru telah memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh

seorang guru yaitu:

a. Menguasai bahan pembelajaran

b. Terampil dalam melaksanakan proses pembelajaran

c. Terampil melakukan penilaian hasil pembelajaran.60

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa kompetensi merupakan suatu

yang penting dalam menunjang proses pembelajaran. Oleh karenanya, maka

58 Zakiah Daradjat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 16
59 Oemar Hamalik, op. cit., h. 67
60 Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Padang: IAIN

Press, 1999), h. 44



45

kompetensi atau kemampuan tersebut mutlak dimiliki dan dikuasai oleh

setiap para guru.

4. Metode Pembelajaran

Secara etimologi, metode berarti cara kerja yang bersistem untuk

memudahkan suatu pelaksanan suatu kegiatan guan mencapai tujuan yang di

dapatkan.61 Menurut Syaiful Bahri Djamarah, metode adalah suatu cara yang

dipergunakan untuk mencapai tujuan yang  telah ditetapkan.62

Dalam konsep Islam, metode pendidikan diartikan dengan beberapa

istilah, yaitu: 1) minhaj at-tarbiyah, 2) wasilatu at-tarbiyah, 3) kaifiyatu at-

tarbiyah, dan 4) thariqotu at-tarbiyah. Sedangkan yang paling populer digunakan

adalah istilah at-tariqah, yang berarti jalan atau cara yang harus ditempuh.63

Menurut Dzakiah Dradjat, metode ini dimasukkan agar murid dapat

menangkap pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna oleh anak dengan

baik.64 Dalam mendidik dan mengajar ummat, Nabi SAW selalu memperhatikan

masalah metode. Salah satu sebab keberhasilan beliau dalam mengemban misi

kerasulannya adalah sikap didaktis dalam mengembangkan dakwahnya.

Firman Allah SWT :








61 Anton M. Moeliono, et al, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka,
1988), h.  580-581

62 Syaiful Bahri Djamarah, op. cit., h. 53
63 Abdul Madjid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berkompetensi Konsep

dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 75
64 Zakiah Dradjat Dkk, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,

2001), cet, ke-2, h. 61
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Artinya : “ Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kami bersifat keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkan lah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya”. (Q.S. Ali-Imran : 159).65

Dalam kegiatan pembelajaran, metode di perlukan oleh guru dan

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin di capai setelah

pembelajaran berakhir. Seorang guru tidak dapat melaksanakan tugasnya bila

tidak menguasai satupun metode mengajar yang dirumuskan dan dikemukakan

para ahli psikologi pendidikan. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang

dapat dijadikan petunjuk dalam membicarakan petunjuk pembelajaran.

Firman Allah SWT:







Artinya : “Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya, (di
dadamu) dan (membuat pandai) membaca. Apabila Kami telah selesai
membacakannya, maka ikutilah bacaan itu”. (Q.S. Al-Qiyamah : 17-
18).66

Dikaitkan dengan metode pembelajaran, ayat di ats membicarakan

tentang suatu metode yang cukup efektif digunakan oleh seorang guru dalam

65 Departmen Agama RI, Op. Cit., h. 103
66 Ibid., h 999
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proses belajar mengajar. Metode yang dimaksud adalah metode resitasi atau

metode pergulangan, yaitu guru mengulang-ulang pelajaran yang disampaikan,

sehingga murid dapat lebih menguasai dengan baik.

Firman Allah SWT  :













Artinya : “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan
Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mngajarkan manusia dengan
prantraan kalam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya”. (Q.S. al-Alaq : 1-5).67

Menurut Muhammad Abduh seperti dikuti M. Quraish Shihab, bahwa

perintah membaca disini bukan sebagai beban tugas yang harus dilaksanakan (amr

taklifi) sehingga membutuhkan obyek, tetapi ia adalah amr takwini yang

mewujudkan kemampuan membaca secara aktual pada diri pribadi Nabi

Muhammad Saw. Pendapat ini dihadang oleh kenyataan bahwa setelah turunnya

perintah ini pun Nabi Muhammad SAW masih tetap di namai Al-Quran sebagai

seorang Ummi (tidak pandai membaca dan menulis), di sisi lain jawaban Nabi

kepada Jibril ketika itu, tidak mendukung pemahaman tersebut.68

Ayat di atas memberikan pemahaman  tentang metode pembelajaran.

Pelajaran yang utama adalah membaca. Dalam pelajaran membaca terkandung

67 Ibid.,h. 079
68 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an

(Jakarta: Lentara Hati, 2002), h. 393
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maka hendak memberikan pengetahuan. Pengetahuan yang mula-mula diketahui

manusia adalah nama. Nama adalah simbol pengetahuan pemulaan dan dari

mengenal nama, orang dapat membuat pengertian atau konsep ilmu pengetahuan.

Firman Allah SWT :











Artinya : “Dan Dia mengajrkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu
berfirman: sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu
memang orang-orang yang benar”. (Q.S. Al-Baqarah : 31).69

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menekankan bahwa metode pendidikan

Islam yang ideal harus mengandung demokrasi, kebebasan, kemerdekaan,

persamaan, pengamatan pengamatan yang teliti terhadap bakat, kecenderungan,

fitrah, kecakapan, kemampuan peserta didik, serta bersipat komunikatif dan

mengandung unsur pembinaan.70

Menurut Hamzah B. Uno, ada tiga prinsip yang perlu di pertimbangkan

dalam upaya menetapkan metode pembelajaran. Ketiga prinsip tersebut adalah ;

(a) tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dalam

semua kondisi, (b) metode (strategi) pembelajaran yang berbeda memiliki

69 Departmen Agama RI, op, cit., h, 14
70 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa al-Falsafatuhu, (Mesir:

Isa al-Babiy al-Hilyaty al-Syirkat, 1976), h. 3-4
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pengaruh yang berbeda dan konsisten pada hasil pembelajaran, dan (c) kondisi

pembelajaran bisa memiliki pengaruh yang konsisten pada hasil pengajaran.71

Dalam kegiatan pembelajaran, guru tidak harus terpaku dengan satu

metode, tetapi guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi, agar

pengajaran tidak membosankan, tetapi menarik perhatian anak didik. Tetapi

penggunaan mtode yang bervariasi tidak akan menguntungkan kegiatan

pembelajaran bila penggunaannya tidak tepat situasi yang mendukungnya dan

dengan kondisi psikologis anak didik. Oleh karena itu, disinilah kompetensi guru

diperlakukan dalam pemilihan metode yang tepat. Pemilihan dan penggunaan

metode yang bervariasi tidak selamanya menguntungkan bila guru mengabaikan

faktor-faktror yang mempengaruhi penggunaannya. Winarno Sarakhmad seperti

dikutif Syaiful Bahri Djamarah mengemukakan lima macam faktor yang

mempengaruhi penggunaan metode mengajar sebagai berikut :72

1. Tujuan yang berbagai macam jenis dan fungsinya

Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajaran.

Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai macam jenis dan fungsinya.

Secara hirearki tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu

tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan

kurikulum, tujuan instusional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan

pembelajaran merupakan tujuan intermedier (antara), yang berlangsung dalam

71 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet, ke-1,
h. 6

72 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., h. 54
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kegiatan pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal ada dua, yaitu TIU

(Tujuan Intruksioanal Umum) dan TIK (Tujuan Instruksional Khusus).73

Perumusan tujuan instruksional khusus misalnya, akan mempengaruhi

tujuan yang akan terjadi pada diri anak didik. Proses pengajaranpun

dipengaruhinya. Demikian juga penyeleksian metode yang harus digunakan guru

di kelas. Metode yang dipilih guru harus sejalan dengan taraf kemampuan yang

hendak diisi ke dalam diri anak didik. Artinya, metode yang harus tunduk kepada

kehendak tujuan dan bukan sebaliknya. Karena itu, kemampuan seperti apa yang

dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya.

2. Anak didik dengan berbagai jenis tingkat kematangannya

Anak didik adalah manusia berpotensi yang membutuhkan pendidikan.

Di sekolah, guru adalah berkewajiban untuk mendidiknya. Di ruang kelas, guru

akan berhadapan dengan sejumlah anak didik dengan latar belakang kehidupan

yang berlainan. Status sosial mereka juga bermacam-macam. Demikian juga

halnya dengan jenis kelamin mereka. Ada berjenis kelamin laki-laki dan ada yang

berjenis kelamin perempuan. Postur tubuh mereka ada yang tinggi, sedang dan

ada pula yang rendah. Pendek kata, dari aspek fisik ini selalu ada perbedaan dan

persamaan pada setiap anak didik,74

Jika pada aspek biologis di atas ada persamaan dan perbedaan, maka

pada aspek intelektual juga ada perbedaan. Para ahli sepakat bahwa secara

intelektual, anak didik selalu menunjukkan perbedaan. Hal ini terlihat dari

cepatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan yang diberikan dalam

73 Ibid., h. 91
74Ibid., h. 89
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kegiatan pembelajaran, dan lambatnya tanggapan anak didik terhadap rangsangan

yang diberikan guru, tinggi atau renfdahnya kreativitas anak didik dalam

mengolah kesan dari bahan pelajaran yang baru diterima bisa dijadikan tolak ukur

dari kecerdasan seorang anak. Kecerdasan seorang anak terlihat seiring dengan

meningkatkan kematangan usia anak. Daya pikir anak bergerak dari cara berpikir

konkrik  ke arah cara berpikir abstrak. Anak-anak usia SD lebih cendrung berpikir

konkrit. Sedangkan anak-anak SMA atau SMP sudah mulai dapat berpikir abstrak.

Berdasarkan IQ anak, ditentukanlah klasifikasi kecerdasan seseorang dengan

perhitungan tertentu. Dari IQ ini pula diketahui persamaan dan perbedaan

kecerdasan seseorang.

Dari aspek psikologis, sudah diakui ada juga perbedaan. Di sekolah,

perilaku anak didik selalu memperlihatkan perbedaan, ada yang pendiam, ada

yang kreatif, ada yang suka bicara, ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang

pemurung, ada yang priang, dan sebagainya. Semua perilaku anak tersebut

mewarnai suasana kelas. Dinamika kelas terlihat dengan banyaknya jumlah anak

dalam kegiatan pembelajaran. Kegaduhan semakin terasa jika jumlah anak didik

sangat banyak di kelas. Semakin banyak jumlah anak didik di kelas, semakin

mudah terjadi konflik dan cenderung sukar dikelola.

Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intlektual,

psikologis sebagaimana disebutkan di atas, mempengaruhi pemilihan dan

penentuan metode yang paling efektif digunakan oleh guru untuk menciptakan

lingkungan belajar yang kreatif dalam waktu yang relatif lama demi tercapainya

tujuan belajar yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian jelas,
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kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan

metode pengajaran.

3. Situasi dengan berbagai jenis keadaannya

Situasi kegiatan pembelajaran yang diciptakan guru tidak selamanya

sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu, boleh jadi guru ingin menciptakan

situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruangan sekolah. Maka guru

dalam hal ini memiliki metode yang sesuai dengan yang diciptakan. Di lain

waktu, sesuai dengan sifat bahan dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan,

guru menciptakan lingkungan belajar anak didik secara kelompok. Ana didik

dibagi ke dalam beberapa kelompok belajar di bawah dan pengawasan guru.

Semua anak didik dalam kelompok masing-masing diserahi tugas oleh guru untuk

memecahkan sesuatu masalah. Dalam hal ini tentu guru telah memilih metode

untuk membelajarkan anak didiknya, yaitu prolem solving. Demikianlah, situasi

yang di ciptakan guru mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode

mengajar.75

4. Fasilitas dengan berbagai jenis kualitas dan kuantitasnya

Fasilitas merupakan hal  mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode

mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik

sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi metode mengajar,

ketiadaan laboratoriun untuk praktek IPA, misalnya, kurang mendukung

penggunaan metode eksprimen atau metode demonstrasi. Demikian juga halnya

ketiadaan mempunyai fasilitas olah raga, tentu sukar bagi guru menerapkan

75 Ibid., h. 91
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metode latihan. Justru itu, keampuhan suatu metode mengajar akan terlihat jika

faktor lain mendukungnya.76

5. Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda.

Setiap guru memiliki kepribadian yang berbeda. Seorang guru misalnya

kurang suka berbicara, tetapi seorang guru yang lainnya suku berbicara. Seorang

guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan, berbeda dengan gura yang

bukan bertitel sarjana dan keguruan dibidang penguasaan ilmu pendidikan dan

keguruan. Guru yang sarjana pendidikan dan keguruan lebih banyak menguasai

metode-metode mengajar, karena memang dicetak sebagai tenaga ahli dibidang

keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru.77

Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi.

Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam

memilih dan menentukan metode. Itulah yang biasanya disarankan oleh mereka

yang bukan berlatar belakang pendidikan guru. Apalagi belum memiliki

pengalaman mengajar yang memadai. Sungguhpun begitu, baik dia berlatar

belakang pendidikan guru maupun dia yang berlatar belakang bukan pendidikan

guru, dan sama-sama minim pengalaman mengajar di kelas, sukar memilih

metode yang tepat. Tapi ada juga yang tepat memilihnya namun dalam

pelaksanaanya menemui kendala disebabkan labilnya kepribadian dan kadang

kala penguasaan atas metode yang digunakan. Dengan demikian dapat dipahami

bahwa keperibadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar adalah

76 Ibid., h. 92
77 Ibid., h. 92-93
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permasalahan intern guru yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan

metode mengajar.

Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam kegiatan

pembelajaran, antara lain ; metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi,

percobaan/eksprimen, latihan/simulasi, kerja kelompok, karyawisata dan

sosiodrama atau bermain peran (role playing).78 Analisis singkat tentang masing-

masing metode pembelajaran adalah sebagai berikut :

1. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan

telah lama dilaksankan oleh guru. Ceramah adalah bahan penuturan  pelajaran

secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaan betul-betul

disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan

batas-batas penggunaannya. Cara mengajar ceramah bisa juga dikatakan sebagai

metode kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk

menyampaikan keterangan dan informasi atau uraian tentang suatu pokok

persoalan serta masalah secara lisan.79

2. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan

terjadinya komunikasi langsung yang bersifat dua arah sebab pada saat yang sama

terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa

78 R. Ibrahim dan Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit., h. 105
79 Ibid., h. 106
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bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal

balik secara langsung antara guru dengan siswa.80

Metode tanya jawab disebut juga metode hiwar (dialog), yaitu percakapan

silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik

mengarah pada tujuan tertentu.81 Demikianlah kedua belah pihak saling bertukar

pendapat tentang suatu perkara tertentu. Kadangkala keduanya sampai kepada

suatu kesimpulan, atau mungkin pula salah satu pihak tidak merasa puas dengan

pembicaraan yang lain. Namun demikian ia masih dapat mengambil pelajaran dan

menentukan sikap baginya.

3. Metode Diskusi

Metode diskusi pada dasarnya adalah bertukar informasi, pendapat, dan

unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat

pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih cermat tentang permasalahan atau

tipik yang sedang dibahas. Dalam diskusi, setiap siswa diharapkan memberikan

sumbangan fikiran, sehingga dapat diperoleh pandangan dari berbagai sudut

berkenaan dengan masalah tersebut. Dengan sumbangan dari setiap siswa,

kelompok diharapkan akan maju dari satu pikiran ke pemikiran yang lain, langkah

demi langkah, sampai dihasilkannya pemikiran yang lengkap mengenai

permasalahan atau topik yang dibahas.

4. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang cukup efektif,

sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu

80 R. Ibrahim dan Nana Syaodih Sukmadinata, Op, cit, h. 105
81 Ramayulis. Op. Cit., h. 216
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prises atau suatu peristiwa tertentu. Metode demonstrasi merupakan metode

mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu, dimana

keaktifan lebih banyak dari pihak guru.

5. Metode Eksperimen

Jika dalam metode demonstrasi, keaktifan lebih banyak pada pihak guru,

metode eksperimen langsung melibatkan para siswa melakukan percobaan untuk

mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Eksperimen sering

dilakukan dalam pengajaran bidang studi IPA, dimana metode ini merupakan

unsur pokok dalam pendekatan inquiry dan discovery (belajar dengan

menemukan). Misalnya, dibangku setiap peserta didik diletakkan segelas air,

kemudian ke dalam gelas itu dimasukkan sesendok gula. Kemudian apa yang

terjadi, gula itu melarut dan menghilang dalam air, sedangkan zatnya tetap ada.

6. Metode Pemberian Tugas dan Resitasi

Yang dimaksud dengan pemberian tugas dan resitasi adalah suatu cara

mengajar dimana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada peserta

didik mempertanggung jawabkannya.82 Metode ini dimasukkan untuk memberi

kesempatan kepada siswa melakukan tugas/kegiatan yang berhubungan dengan

pelajaran, seperti mengerjakan soal-soal, mengumpulkan keliping dan sebagainya.

Metode ini dapat dilakukan dalam bentuk tugas/kegiatan individual ataupun kerja

kelompok, dan dapat merupakan unsur penting dalam pendekatan pemecahan

masalah atau problem.83

7. Metode Sosiodrama

82 Ibid., h. 293
83 Sudirman dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), h.  145
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Metode sosiodrama atau bermain peran, merupakan metode yang sering

digunakan dalam mengerjakan nilai-nilai dan memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi dalam hubungan sosial dengan orang-orang dilingkungan keluarga,

sekolah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, siswa diberi berbagai peran

tertentu dan melaksanakan peran tersebut, serta mendiskusikannya di dalam kelas.

Beberapa metode pembelajaran di atas adalah yang sering digunakan

oleh guru dalam melakukan interaksi dengan peserta didiknya. Guru tidak hanya

dituntut mampu memilih metode yang tepat, akan tetapi juga dituntut memiliki

keterampilan menggunakan metode tersebut dalam berinteraksi. Kedua

kemampuan tersebut sama efektif untuk kelancaran strategi pembelajaran yang

diterapkan oleh guru dalam peroses pembelajaran.

8. Metode Karyawisata

Metode karya wisata adalah cara penyajian pelajaran, dengan membawa

siswa ke luar untuk mempelajari berbagai sumber belajar  yang terdapat di luar

kelas. Istilah lain yang juga digunakan sama maksudnya dengan karya wisata

adalah widyawisata dan study tour.84

Metode karyawisata ini sering dinilai sebagai bentuk pengajaran modern,

yaitu bahwa pengajaran bukan hanya berlangsung di ruang kelas, melainkan juga

di luar kelas. Pelaksanaan karyawisata ini didasarkan pada pandangan, bahwa

pendidikan yang terdapat di sekolah tidak dapat dilepaskan dari berbagai

kemajuan yang terdapat di masyarakat. Dengan Karyawisata ini para siswa akan

84 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,
2009), h. 184
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mendapatkan wawasan dan pengalaman yang luas dan selanjutnya dapat

digunakan untuk memperkaya pengajaran yang terdapat di sekolah.

Karyawisata dinilai sebagai metode pengajaran yang memiliki banyak

kelebihan, yang antara lain menerapkan prinsip pengajaran modern yang

memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran, menjadikan apa yang

dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan, dapat meransang kreativitas anak

didik, memperluas informasi sebagai bahan pengajaran, serta mendorong siswa

untuk mencari dan mengolah sendiri bahan pengajaran. Karyawisata juga dapat

membuat siswa lebih senang dan menyegarkan kembali (refreshing) dari

kejenuhan yang terjadi dari akibat belajar terus-menerus dalam kelas.

Sedangkan kekuranganya antara lain memerlukan waktu yang panjang,

memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang, koordinasi yang terkadang

tumpang-tindih, sering lebih didominasi oleh unsur rekreasinya, kesulitan dalam

mengatur para siswa dalam perjalanan, pemondokan dan sebagainya, serta

memerlukan tanggung jawab, biaya, dan perhatian yang lebih besar.

9. Metode Penugasan

Metode penugasan adalah cara penyajian bahan pelajaran dimana guru

memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan. Penugasan yang

diberikan tersebut bentuk latihan agar suatu saat para peserta didik dapat

melaksanakan tugas yang sesungguhnya di masyarakat. Tugas-tugas tersebut

antara lain membuat laporan (report) ringkasan (resume) beberapa halaman dari

topik, bab atau buku tertentu, membuat makalah, menjawab pertanyaan,
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mengadakan observasi atau wawancara, mengadakan latihan, mendemonstrasikan

sesuatu, atau menyelesaikan pekerjaan tertentu.85

10. Metode Pemecahan Masalah

Metode Pemecahan Masalah adalah cara penyajian bahan pelajaran

dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis,

dibandingkan, dan disimpulkan dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya

oleh peserta didik. Permasalahan tersebut dapat dianjurkan oleh guru, atau

diajukan oleh guru dan peserta didik, atau dari peserta didik sendiri, kemudian

dijadikan pembahasan dan dicari pemecahannya sebagai kegiatan belajar peserta

didik. Pemersalahan tersebut dirumuskan dari pokok bahasan yang terdapat dalam

mata pelajaran.

Metode pemecahan masalah ini dapat pula dinamai problem solving

method, reflecting thingking method, atau scientific method. Metode pemecahan

masalah ini erat pula kaitannya dengan metode proyek, metode diskusi, metode

penemuan, serta metode eksperimen. Berbagai metode tersebut pada hakikatnya

sama, yaitu bertolak dari suatu permasalahan yang harus dipecahkan oleh peserta

didik dengan bimbingan guru.

11. Metode Simulasi

Metode Simulasi adalah cara penyajian pelajaran dengan mengunakan

situasi tiruan atau berpura-pura dalam proses belajar, dengan tujuan untuk

memperoleh suatu pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau

keterampilan tertentu. Dalam praktiknya metode simulasi dapat mengambil

85 Ibid., h. 186
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bentuk bermain peran, seperti seorang murid perempuan bermain peran sebagai

ibu, atau murid laki-laki bermain peran sebagai ayah. Selain itu, simulasi dapat

pula mengambil bentuk permainan sandiwara dengan melibatkan sejumlah orang

yang masing-masing memainkan perannya sesuai skenario yang ditetapkan.

Simulasi tersebut kemudian di analisis bersama untuk diketahui pesan ajaran yang

terkandung di dalamnya dan disimpulkan.

Sebagai sebuah metode pengajaran, simulasi memiliki kelebihan antara

lain dapat memupuk daya cipta, menimbulkan minat dan gairah belajar, sebagai

bekal mental dan keterampilan untuk menghadapi masalah yang sebenarnya,

terbiasa dalam menanggapi dan bertindak secara spontan, memupuk keberanian

dan kemantapan dalam penampilan, memperkaya pengetahuan, sikap,

keterampilan dan pengalaman langsung, berkesempatan untuk menyalurkan

perasaan, bakat dan hobi yang terpendam, serta belajar menghargai dan menerima

pendapat orang lain.

Sedangkan, kekurangan metode simulasi ini antara lain pengalaman yang

diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan yang

sesungguhnya, terjadinya perubahan fungsi belajar menjadi alat hiburan

ketimbang alat pengajaran, terkadang menimbulkan kesan kaku, timbulnya

hambatan emosional pada peserta didik, seperti rasa malu, ragu-ragu, dan takut,

mengharuskan adanya guru yang lebih terbuka dan demokratis, menuntut

imajinasi peserta didik dan guru yang memadai, serta memerlukan

pengelompokan peserta didik yang lebih fleksibel.86

86 Ibid., h. 193
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12. Metode Penemuan (Discovery-Inquiry)

Metode penemuan adalah cara penyajian pelajaran yang banyak

melibatkan siswa dalam proses-proses mental dalam rangka menemukan sesuatu

yang diperlukan untuk pengembangan, penyempurnaan dan perbaikan konsep.

Temuan tersebut dapat berupa penemuan terhadap inti sel, kecepatan, panas,

energi, zat, reaksi, masyarakat, demokrasi, tragedi, dan sebagainya.

Untuk dapat melaksanakan metode penemuaan ini diperlukan langkah

persiapan, antara lain penemuan masalah yang akan ditemukan, peralatan yang

diperlukan, laboratorium, bahan-bahan habis pakai, petugas pedamping,

instruktur, dan lain sebagainya.

Kelebihan metode penemuan ini hampir sama dengan metode diskusi,

simulasi dan lainnya sebagaimana tersebut di atas. Namun metode ini juga dapat

memberikan kepuasan dan kebanggaan bagi guru dan para peserta didik, karena

telah menemukan sesuatu yang dapat disumbangkan bagi kepentingan

masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Sedangkan kelemahan metode ini antara lain adanya kekurangsiapan

pada guru dan peserta didik, peralatan yang terbatas, biaya yang besar, waktu

yang lebih luas, serta kemampuan teknis lainnya.87

13. Metode Proyek atau Unit

Metode Proyek atau Unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik

tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi. Segi yang

87 Ibid., h. 195
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berhubungan sehingga pemecahannya dapat dilakukan secara keseluruhan dan

bermakna.

Berbagai langkah persiapan dalam pelaksanaan metode proyek, atau unit

ini pada prinsipnya hampir sama dengan persiapan dalam pelaksanaan metode-

metode lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Kelebihan dari metode proyek atau unit ini antara lain, dapat memberikan

wawasan yang luas dan mendalam kepada para peserta didik tentang suatu

masalah, mendidik berpikir sistematis dan mendetail, melatih kesabaran dalam

menemukan masalah.

Sedangkan kekurangannya antara lain adanya peserta didik yang kurang

siap baik secara mental maupun teknis, banyak membutuhkan waktu, biaya,

sarana prasarana, dan sebagainya yang terkadang kurang dapat di penuhi oleh

penyelenggara pendidikan. Dengan adanya berbagai kendala ini, maka metode

proyek atau unit ini terkadang jarang digunakan.

5. Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar disebut juga

dengan aktivitas pembelajaran. Hal ini merupakan inti kegiatan dalam

pendidikan. Segala sesuatu yang telah diperogaramkan, dilaksanakan dalam

aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran akan melibatkan semua

komponen pengajaran serta menentukan sejauh mana tujuan yang telah

ditetapkan dapat tercapai.

Dalam aktivitas pembelajaran, guru dan anak didik terlibat dalam

sebuah intraksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya. Dalam intraksi
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itu anak didiklah yang lebih aktif bukan guru. Guru hanya sebagai motivator

dan fasilitator. Inilah sistem pengajaran yang dikehendaki dalam

pembelajaran dengan pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dalam

pendidikan moderen.88

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan CBSA menghendaki

aktivitas anak didik menyangkut kegiatan fisik dan mental. Aktivitas anak

didik bukan hanya secara individual, tetapi juga dalam kelompok sosial.

Aktivitas anak didik dalam  kelompok sosial akan membuahkan interaksi

dalam kelompok. Interaksi dikatan maksimal bila intraksi itu terjadi antara

guru dengan semua anak didik, antara anak didik dengan guru dan antara

anak didik dengan anak didik dalam rangka bersama-sama mencapai tujuan

yang telah ditetapkan bersama.

Dalam aktivitas pembelajaran, guru sebaiknya memperhatikan

perbedaan individual anak didik, yaitu pada aspek biologis, intelektual dan

psikologis. Kerangka berpikir demikian dimaksudkan agar guru mudah

dalam melakukan pendekatan kepada setiap anak didik secara individual.

Anak didik sebagai individu memiliki perbedaan dalam hal sebagaimana

disebutkan di atas. Pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut akan

merapatkan hubungan guru dengan anak didik, sehingga memudahkan

melakukan pendekatan mastery learning dalam mengajar. Mastery learning

adalah salah satu strategi pembelajaran pendekatan individual.89

Dalam kegiatan pembelajaran guru akan menemui anak didiknya

88 Syaiful Bahri Djamarah, Op, Cit., h, 52
89 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru

Algesindo, 1992), cet. Ke-8, h. 94
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sebagian ada yang menguasai bahan pelajaran secara tuntas dan ada pula

anak didik yang kurang menguasai bahan pelajaran secara tuntas (mastery).

Kenyataan tersebut merupakan persoalan yang perlu diatasi dengan segera,

dan mastery learning-lah sebagai jawabannya. Dengan dmikian, kegiatan

pembelajaran yang bagaimanapun juga ditentukan dari baik atau tidaknya

program pembelajaran yang telah dilakukan dan akan berpengaruh terhadap

tujuan yang akan dicapai.

Moh. Uzer Usman seperti dikutip Syaiful Bahri Djamarah,

mengemukakan beberapa pola intraksi edukatif antara anak didik dengan

guru, yaitu :90

1. Pola guru-anak didik

2. Pola guru-anak didik-guru

3. Pola guru-anak didik-anak didik

4. Pola guru- anak didik, anak didik-guru, anak-anak didik

5. Pola melingkar

Di samping itu, Suparman seperti dikutip Irpan Abd Gafar dan

Muhammad Jamil B mengemukakan bahwa di dalam setrategi pembelajaran

termaktub empat komponen kunci, yaitu : a) urutan kegiatan pembelajaran,

b) metode pembelajaran, c) media pembelajaran, dan d) waktu yang

digunakan pembelajaran dalam belajar dan belajar dalm menyesuaikan setiap

90 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Diik dalam Intraksi Edukatif, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2005), cet. Ke-3. h. 13. Bandingkan dengan Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar
Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), cet ke-7. h. 31-32
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langkah kegiatan pembelajaran.91 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. Namun yang menjadi titik fokus pembahasan dalam hal ini

adalah dua poin pertama.

Menurut R. Ibrahim dan Nana Syaodih Sukmadinata, aktivitas

pembelajaran tidak hanya berlangsung dalam kelas saja, akan tetap juga

berlangsung di luar kelas. Dan bahkan di luar sekolah atau di rumah, di

perpustakaan, di mushala, atau di mesjid.92 Aktivitas pembelajaran di luar

kelas/sekolah ini dapat saja berada langsung di bawah bimbingan guru atau

tidak, tergantung pada kesiapan dan kesediaan guru di lembaga yang

bersangkutan.

6. Tujuan Pembelajaran

Belajar dan pembelajaran adalah peristiwa yang bertujuan, artinya belajar

dan pembelajaran adalah peristiwa yang terikat oleh tujuan, terarah pada tujuan

dan dilaksanakan khusus mencapai tujuan itu. Apabila yang dituju atau yang akan

dicapai titik C misalnya, maka dengan sendirinya proses belajar dan pembelajaran

belum dapat dianggap selesai apabila yang dicapai di dalam kenyataan barulah

titik A dan B. Dengan kata lain, taraf pencapaian tujuan belajar dan pembelajaran

merupakan petunjuk praktis tentang sejauh manakah interaksi edukatif itu harus

dibawa untuk mencapai tujuan terakhir. Hal ini berlaku umum baik dalam situasi

91 Irfan Abd. Gapar dan M. Jamil B, Reformulasi Rancangan Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam (Panduan Dosen, Guru dan Mahasiswa.), (Jakarta: Nur Insani, 2003), h. 148

92 R. Ibrahim dan Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit., h. 41
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pendidikan keluarga maupun dalam situasi pendidikan kelompok sosial lainnya

dalam organisasi dan sekolah.93

Tujuan belajar dan pembelajaran adalah sejumlah kompetensi atau

kemampuan tertentu yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti

kegiatan belajar mengajar. Tujuan belajar tersebut secara lebih detail dan

terperinci harus dirumuskan oleh setiap guru yang akan mengajar.94 Dalam mata

pelajaran Al-Qur’an misalnya, tujuannya harus diperjelas, misalnya agar peserta

didik dapat membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan benar dan fasih, atau agar

peserta didik dapat menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan tersebut dengan

benar, atau agar peserta didik dapat menyebutkan kandungan pokok-pokok ajaran

dalam ayat-ayat tersebut, atau agar peserta didik dapat mencerminkan sikap dan

perilakunya sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur’an tersebut, atau agar pesera didik

dapat memperaktikkan amaliah lahiriah sesuai dengan pesan yang terkandug pada

ayat-ayat tersebut.95

Tujuan proses belajar mengajar tersebut lebih lanjut dapat

dikelompokkan pada tujuan yang bersifat kogninif, afektif, atau psikomotorik.

Tujuan yang bersifat kognitif meliputi aspek mengetahui, memahami,

menerapkan, menganalisis dan menyimpulkan. Adapun yang bersifat afektif

meliputi aspek menerima, merespons, menyakini, menerapkan, dan menekuninya.

Selanjutnya tujuan yang bersifat psikomotorik meliputi aspek memersepsi dengan

indra, menyiapkan diri untuk melakukan sesuatu, menampilkan respons terhadap

sesuatu yang sudah dipelajari, mengikuti atau mengulang perbuatan yang

93 Tim MKDK Fakultas Ilmu Pendidikan UNP, Op. Cit., h. 40
94 Abuddin Nata, lmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 146
95 Ibid
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dicontohkan, melakukan gerakan motorik dengan keterampilan yang penuh,

mengadaptasi dan memodifikasi berbagai kemampuan tersebut menjadi

kemampuan lain sebagai hasil sintesis, serta kemampuan menciptakan gerakan

baru.96

Pada setiap tujuan belajar mengajar dari setiap mata pelajaran perlu

dirumuskan dengan jelas dan operasional tentang kompetensi atau kemampuan

yang ingin diwujudkan pada setiap peserta didik, baik yang bersifat kognitif,

afektif maupun psikomotorik. Dengan cara yang demikian, proses belajar

mengajar tersebut akan dapat berjalan secara efesien dan efektif, dan terhindar

dari perbuatan sia-sia.

Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mengandung isyarat tentang

perlunya setiap usaha agar memiliki tujuan yang baik. Diantaranya adalah :






Artinya : ”Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (Q. S. Al-An’am
: 162)97













Artinya : ”Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-
orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping

96 Ibid., h. 147
97 Depertemen Agama RI, Op, Cit, h 216
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keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara
langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana”. (Q. S. Al-Fath : 4)98








Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa”. (Q. S. Al-Baqarah : 183)99

Pada surat Al-An’am ayat 162 disebutkan tentang tujuan mengerjakan

shalat, ibadah haji, hidup, dan mati hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah

SWT. Kemudian pada surat Al-Fath ayat 4, disebutkan tentang tujuan

diturunkannya perasaan tenang karena mendapatkan energi perlindungan Tuhan

(al-sakinah) bertujuan agar keimanan manusia bertambah.

Selanjutnya Pada ayat 183 surat Al-Baqarah tersebut terdapat petunjuk

tentang tujuan ibadah puasa, yaitu agar tercapai derajat ketakwaan, yang

indikatornya antara lain memiliki transendental yang kental, kepedulian sosial

yang kuat, menjalin hubungan vertikal dengan Tuhan, membangun hubungan

horizontal dengan sesama manusia, memiliki akhlak dan kepribadian yang mulia,

serta bersikap tabah dalam menghadapi ujianBerdasarkan petunjuk ayat-ayat

tersebut di atas terlihat bahwa setiap perbuatan hendaknya memiliki tujuan yang

baik, yaitu tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT (bertakwa), meningkatkan

akhlak mulia, dan memmberikan manfaat dan keuntungan bagi manusia.

C. Etika Hubungan Murid dengan guru

98 Ibid, h. 837
99Ibid, h. 44



69

Murid sering juga disebut dengan siswa, santri, 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 pendidikan Islam, yang menjadi

peserta didik itu bukan hanya anak-anak, melainkan juga orang dewasa yang

masih berkembang baik fisik maupun psikisnya. Hal itu sesuai dengan prinsipnya

bahwa pendidikan islam itu berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Buktinya

orang yang hampir wafat masih dibimbing mengucapkan tauhid.

Sebutan untuk peserta didik beragam, di lingkungan rumah tangga , peserta didik

disebut anak. Di sekolah atau madrasah ia disebut siswa, pada tingkat tinggi ia

disebut mahasisiwa, dalam lingkungan pesantren sebutannya santri. Semetara itu

di majelis taklimia disebut jama’ah.

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 tahu100.

Abd. Al-Amir Syam al-Din, secara lebih sistematis mengemukakan

pendapat Ibn Jama’ah tentang tiga hal yang berkaitan dengan akhlak yang harus

dimiliki oleh peserta didik. Pertama, akhlak terhadap diri sendiri, yang antara

lain: memelihara diri dari perbuatan dosa dan maksiat, memiliki niat dan motivasi

yang ikhlas dan kuat dalam menuntut ilmu, bersikap sederhana dan menjauhkan

diri dari pengaruh duniawi. Kedua, akhlak terhadap pendidik, yang antara lain ;

100 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi,( Jakarta: Amzah, 2012), h. 94
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mematuhi, memuliakan, menghormati, membantu, dan menerima segala

keputusannya. Ketiga, akhlak terhadap kegiatan belajar mengajar yang antara lain

senantiasa memperdalam ilmu yang dipelajari dari guru, mempelajari ilmu secara

bertahap serta berusaha memperaktikkannya.101

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 itu102.

Dalam bahasa Arab guru disebut dengan mu’allim, murabbi, mudarris,

dan al-mu’addib. Mu’allim berasal dari kata ‘allama dan ‘allama berasal dari kata

‘alima yang berarti mengetahui. Istilah mu’allim yang diartikan kepada guru

menggambarkan sosok seorang yang mempunyai kompetensi keilmuan yang

sangat luas, sehingga ia layak menjadi seoarang yang membuat orang lain ( dalam

hal ini muridnya) berilmu sesuai dengan makan ‘allama, dengan demikian guru

sebagai nmu’allim menggambarkan kompetensiprofesional yang menguasai ilmu

pengetahuan yang akan dijarkan kepada peserta didik.

Kata murabbi yang sering diartikan kepada pendidik. Berasal dari kata

rabbaya. Kata dasarnya raba, yarbu, yang berarti bertambah dan tumbuh.kata

tarbiyah yang diartiakn kepada pendidikan juga terbentuk dari kata ini. Dari kata

raba ini terbentuk pula kata rabwah yang berarti dataran tinggi. Berangkat dari

makna kata dasarnya ini dapat ditegaskan bahwa rabbaya sebagai pekerjaan

101 Ibid., h. 183
102 Zakiah Darajat. Kepribadian Guru. (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). h. 16
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mendidik dapat dimaknai dengan aktivitas membuat pertumbuhan dan

pertambahan serta penyuburan. Makna guru sebagai murabbi berarti mempunyai

peranan dan fungsi membuat pertumbuhan, perkembangan, serta menyuburkan

intlektual dan jiwa peserta didik.

Kata mudarris yang juga diartikan sebagai guru, merupakan isim fa’il

dari darrasa.dan kata darrasa itu berasal dari kata yang bararti meninggalkan

bekas. Berdasarkan makan harfiah ini dapat ditegaskan bahwa guru sebagai

mudarris mempunyai tugas dan kewajiban membuat bekas dalm jiwa peserta

didik. Bekas itu merupakan hasil pembelajaran yang berwujud perubahan

perilaku, sikap, dan penambahan atau pengembangan ilmu pengetahuan mereka.

Selain muallim, murabbi dan mudarris guru disebut juga dengan Al-Muaddib,

kata ini merupakan isim fa’il dari kata Addaba yang beasal dari kata adaba yang

berarti sopan, dan addaba membuat orang menjadi sopan, maka guru sebagai

mu’addib mempunyai tugas membuat anak didiknya menjadi insan yang

berakhlak mulia sehingga mereka berprilaku terpuji.

Dengan demikian penyebutan guru sebagai mu’allim, murabbi, mudarris,

dan al-mu’addib adalah sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru

tersebut, yaitu kompetensi professional, pedagogig, kepribadian dan social maka

hal inilah yang mesti ditanam dan dikembangkan dalam pembelajaran oleh

perguruan tinggi yang mencetak guru103.

Pada saat ini, pendidikan menjadi bahasan utama yang harus dikaji secara

mendalam. Bahasan pokok dalam pendidikan adalah pembelajaran. Pembelajaran

103 Kadar M. Yusuf, Op,Cit, h. 62-64



72

yang merupakan center of education harus dapat berjalan sesuai dengan tujuan

dari pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu, dalam pembelajaran perlu ada yang

mengontrol dan mengatur, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik,

yaitu etika. Etika dalam pembelajaran dapat mengontrol dan mengatur proses

pembelajaran agar tidak menyalahi aturan pembelajaran. Karena, sekarang ini

banyak terjadi pelanggaran etika dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses

pembelajaran.

Etika adalah suatu ilmu atau sistem berfikir untuk mengkaji norma-

norma yang ada di masyarakat, sedangkan nilai-nilai yang berkembang di

masyarakat dapat disebut dengan norma. Pendidikan ataupun pembelajaran adalah

suatu interaksi yang tidak luput dari peran etika yang mengatur interaksi antara si

pembelajar dengan pendidik. Etika Pembelajaran adalah suatu proses dalam

mendapatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan, sehingga ilmu

itu bermanfaat bagi kehidupannya, lingkungannya dan bangsanya.

Dari pengertian di atas, etika adalah sistem berfikir untuk menganalisis

norma-norma yang berlaku di masyarakat untuk diimplementasikan dalam ruang

lingkup pembelajaran.

Peran etika dalam pembelajaran sekarang sudah semakin

dikesampingkan, padahal suatu tujuan pendidikan yang sempurna adalah tidak

hanya menekankan pada aspek pemahaman materi (instruksional efek), tetapi juga

nilai-nilai etika yang lebih memiliki sumbangsih terhadap perkembangan peserta

didik dikemudian hari. Sebagai bangsa yang baik, kita tidak seharusnya

mengkondisikan apa yang diinginkan oleh suatu model pembelajaran yang terlihat



73

sangat ideal. Akan tetapi, harus didesain ulang model tersebut untuk disesuaikan

dengan etika-etika pendidikan yang ada.

Dalam kaitan etika pembelajaran menurut M. Din Syamsudin, paling

tidak terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam mengenai etika

pembelajaran, pertama, paradigma integratif, yaitu antara etika pembelajaran dan

penyelenggaraan pendidikan Islam. Kedua, paradigma simbiotik, yang

memandang bahwa etika pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan Islam

berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Ketiga, paradigma

instrumental, yaitu bahwa etika pembelajaran merupakan instrumen atau alat bagi

pengembangan pendidikan Islam dan realisasi nilai-nilai Islam.

Menurut Sastraprateja (1984) yang dikutif oleh M. Amin Aziz,

sekurang-kurangnya ada enam tugas pokok etika pembelajaran. Pertama, harus

mengolah sikap yang sadar dan kritis mengenai tujuan-tujuan pembelajaran, tidak

hanya yang secara formal terjadi dalam proses pembelajaran. Kedua, menganalisa

proses pembelajaran dari dalam dan mengisolasi nilai-nilai dan arti-arti yang

tersembunyi di balik proses pembelajaran itu. Ketiga, merumuskan pedoman-

pedoman atau prinsip-prinsip dasar sebagai orientasi dalam menentukan

pengambilan keputusan dan kebijakan dalam proses pembelajaran. Keempat,

membangun kerangka teoritis yang terpadu. Kelima, berdialog dengan ilmu-ilmu

lainnya. Keenam, menyadarkan manusia akan tanggung jawab baru dalam

mengelola kekuatan-kekuatan yang telah dibangunnya sendiri.



74

Dalam pembelajaran diwarnai oleh interaksi yang bernilai educatif antar

pendidik dan peserta didik. Menurut Syaiful Bahri Djamarah,104 interaksi yang

bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar dilakukan, di arahkan

untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan.

Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis

dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran.

Interaksi belajar mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan

interaksi  dari tenaga pengajar yang melaksanakan tugas mengajar di satu pihak,

dengan peserta didik yang sedang melaksanakan kegiatan belajar di pihak lain.

Interakasi antara pengajar dengan peserta didik diharapkan merupakan interkasi

motivasi. Maksudnya, bagaimana dalam proses interaksi itu pihak pengajar

mampu memberikan dan mengembangkan motivasi serta reinforcement kepada

peserta didik, agar dapat melakukan kegiatan belajar secara optimal.105

Dalam proses interaksi antara pendidik dan peserta didik, dibutuhkan

komponen-komponen pendukung yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Hal

ini mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk interaksi yang

lain. Edi Suardi seperti dikutip oleh Sardiman, A. M, bahwa dalam interaksi

belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai

pembimbing ini, guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi

agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Guru harus siap sebagai mediator

dalam situasi proses belajar mengajar, sehingga guru akan mendapatkan tokoh

yang akan dilihat dan ditiru tingkah lakunya oleh anak didiknya. Di samping itu

104 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.
1

105 Sardiman, A. M., Op. Cit., h. 2
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dalam belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam interaksi belajar

mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian

rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh semua pihak dengan secara sadar,

baik oleh guru dan peserta didik.106

Dalam pelaksanaan pendidikan Islam, interaksi antara pendidik dan

peserta didik memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan.

Peran guru atau pendidik dalam proses pembelajaran menjadi kunci utama dalam

menentukan berhasil atau tidaknya pendidikan. Tugas dan tanggung jawab

pendidik sangat berat dan penuh dengan beban moral karena pendidik adalah

seorang yang dijadikan tauladan, digugu dan ditiru.107

Sehubungan dengan hal tersebut Al-Nahlawi seperti yang dikutip

Ramayulis menyatakan bahwa peran guru hendaknya mencontoh peran yang

dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengkaji dan mengembangkan ilmu

ilahi.108

Firman Allah SWT :
















106 Ibid., h. 16-18
107 Abdul Mujib dan Jusuf Muzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada

Media, 2006), h. 90
108 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008). Cet. Ke-6, h. 74
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Artinya :“Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan  kepadanya Al-
kitab, al-Hikmah, dan kenabian lalu berkata kepada manusia
”hendaklah kamu menjadi hamba-hambaku, bukan hamba-hamba
Allah”. Akan tetapi (hendaklah ia berkat), “hendaklah kamu menjadi
orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan al-Kitab dan
disebabkan karena kamu tetap mempelajarinya”. (Q. S. Ali-Imran :
79)109

Kata rabbani pada ayat di atas, menunjukkan pengertian pada diri setiap

orang kedalaman atau kesempurnaan ilmu atau taqwa. Hal itu tentunya sangat erat

kaitannya dengan fungsinya sebagai pendidik. Ia tidak akan dapat memberikan

pendidikan yang baik, bila ia sendiri tidak memperhatikan dirinya.

Di samping itu Allah SWT juga mengisyaratkan bahwa tugas pokok

Rasulullah adalah mengajarkan al-kitab dan al-hikmah kepada manusia serta

mensucikan jiwa mereka, yakni mengembangkan dan membersihkan jiwa mereka.

Firman Allah SWT :











Artinya : ”Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau,
dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab (Al -Quran) dan Al-Hikmah
(As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah
yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”. (Q. S. Al-Baqarah : 129)110

109 Departmen Agama RI, Op. Cit., h. 89
110 Ibid, h. 35
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Ayat ini menerangkan bahwa Nabi SAW sebagai seorang pendidik yang

agung, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi lebih dari itu, di mana ia juga

mengemban tugas untuk memelihara kesucian manusia. Untuk itu guru sebagai

pendidik juga harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kesucian

atau fitrah peserta didiknya sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, al-Nahlawi menyimpulkan

bahwa tugas pokok (peran utama) guru dalam pendidikan Islam adalah sebagai

berikut :

1) Tugas pensucian. Guru hendaknya mengemban dan membersihkan jiwa

peserta didik agar dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT,

menjauhkannya dari keburukan, dan menjaganya agar tetap berada pada

fitrahnya.

2) Tugas pengajaran. Guru hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan

dan pengalaman kepada peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah

laku dan kehidupannya.

Selanjutnya fungsi pendidik sebagai waritsat al-anbiyâ’ pada hakikatnya

mengemban misi rahmat lil al-’âlamin, yakni satu misi yang  mengajak manusia

untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah SWT, guna memperoleh

keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian tugas ini dikembangkan kepada

pembentukan manusia yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal saleh, serta bermoral

yang tinggi.111

111 Ibid., h. 75
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Oleh karena Roestiyah NK112 menyimpulkan tugas dan fungsi pendidik

dalam pendidikan menjadi tiga bagian : (1) sebagai pengajar (instruksional) yang

bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang

telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program

dilakukan, (2) sebagai pendidik (educator), yang mengarahkan peserta pada

tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah SWT

menciptakannya, dan (3) sebagai pemimpin (managerial), yang memimpin,

mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait,

terhadap berbagai masalah upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian,

pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam tugas itu, seorang

pendidik dituntut untuk mempunyai seperangkat prinsip keguruan. Prinsip-prinsip

itu menurut Zakiah Darajat dapat berupa ; (1) kegairahan  dan kesediaan untuk

mengajar seperti memperhatikan; kesediaan, kemampuan, pertumbuhan, dan

perbedaan peserta didik, (2) membangkitkan gairah peserta didik, (3)

menumbuhkan bakat dan sikap peserta didik yang baik, (4) mengatur proses

belajar mengajar yang baik, (5) memperhatikan perubahan-perubahan

kecenderungan yang mempengaruhi proses mengajar, dan (6) adanya hubungan

manusiawi dalam proses belajar mengajar.113

Dalam kaitannya dengan kode etik seorang pendidik, Imam al-Ghazali

melihat konsep etika pendidik sebagai berikut ; 1) menerima segala problema

peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah, 2) bersikap penyantun

112 Rostiyah NK, Masalah-masalah Ilmu Keguruan, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 86
113 Zakiah Darajat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 22
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dan penyayang, 3) menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam mendidik, 4)

menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama, 5) bersikap

rendah hati ketika menyatu dengan masyarakat, 6) menghilangkan aktifitas yang

tidak berguna dan sia-sia, 7) bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta

didik yang tingkat kecerdasaannya rendah, serta membinanya sampai pada tarap

maksimal, 8) meninggalkan sikap marah dalam menghadapi problema peserta

didik, 9) memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lemah lembut

terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya, 10) meninggalkan sifat yang

menakutkan peserta didik, terutama pada peserta didik yang  belum mengerti dan

tidak sesuai dengan masalah yang dipertanyakan itu, tidak bernutu, dan tidak

sesuai dengan masalah yang diajarkan, 11) menerima kebenaran yang diajukan

oleh peserta didiknya, 12) menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses

pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik, 13) mencegah

dan mengontrol peserta didik yang mempelajari ilmu yang membahayakan, 14)

menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus-menerus mencari

informasi guna disampaikan kepada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat

taqarrub (kedekatan) dengan Allah SWT, 15) mencegah peserta didik

mempelajari ilmu fardhu kifayah (kewajiban kolektif) sebelum mempelajari ilmu

fardhu ’ain (kewajiban individual), dan 16) mengaktualisasikan informasi yang

diajarkan kepada peserta didik.114

Sejalan dengan itu, Muhammad Athiyah al-Abrasyi - sebagaimana

dikutip Abuddin Nata - berpendapat, bahwa seorang pendidik harus ; 1)

114 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), h. 168
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mempunyai watak kebapakan sebelum menjadi seorang pendidik, sehingga ia

menyayangi peserta didiknya sendiri, 2) adanya komunikasi yang aktif antara

pendidik dan peserta didik, 3) memerhatikan kemampuan dan kondisi peserta

didiknya, 4) mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian

peserta didik saja, 5) mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan

kesempurnaan, 6) ikhlas dalam menjalankan aktifitasnya, tidak banyak menuntut

hal-hal yang di luar kewajibannya, 7) dalam mengajar selalu mengaitkan materi

yang diajarkan dengan meteri lainnya, 8) memberi bekal kepada peserta didik

dengan bekal ilmu yang dibutuhkan masa depan, dan 9) sehat jasmani dan rohani

serta mempunyai kepribadian yang kuat, tanggung jawab, dan mampu mengatasi

problem peserta didik, serta mempunyai rencana yang matang untuk menatap

masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.115

Sejalan dengan itu peserta didik juga harus memiliki etika dalam

pembelajaran. Dengan menggunakan pendekatan tasawuf dan fiqh, Imam al-

Ghazali sebagaimana dikutip Abuddin Nata misalnya menganjurkan agar peserta

didik memiliki niat ibadah dalam menuntut ilmu, menjauhi kecintaan terhadap

dunia (zuhud), bersikap rendah hati (tawadlu), menjauhkan diri dari pemikiran

para ulama yang saling bertentangan, mengutamakan ilmu-ilmu yang terpuji

untuk kepentingan akhirat dan dunia, memulai belajar dari yang mudah menuju

yang sukar, dari yang konkret menuju yang abstrak, dari ilmu yang fardhu ain

menuju ilmu yang fardhu kifayah, dan tidak berpindah pada pelajaran yang lain

sebelum menuntaskan pelajaran yang terdahulu, mengedepankan sikap ilmiah

115 Ibid., h. 169
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(scientific) dalam mempelajari suatu ilmu, mendahulukan ilmu agama daripada

ilmu umum, mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, serta

mengikuti nasihat pendidik.116

Selanjutnya Abd. al-Amir Syam Al-Din, secara lebih sistematis

mengemukakan pendapat Ibn Jama’ah tentang tiga hal yang berkaitan dengan

akhlak yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pertama, akhlak terhadap diri

sendiri, yang antara lain ; memelihara diri dari perbuatan dosa dan maksiat,

memiliki niat dan motivasi yang ikhlas dan kuat dalam menuntut ilmu, bersikap

sederhana dan menjauhkan diri dari pengaruh duniawi. Kedua, akhlak terhadap

pendidik, yang antara lain ; mematuhi, memuliakan, menghormati, membantu,

dan menerima segala keputusannya. Ketiga, akhlak terhadap kegiatan belajar

mengajar yang antara lain senantiasa memperdalam ilmu yang dipelajari dari

guru, mempelajari ilmu secara bertahap serta berusaha memperaktikkannya.117

Sementara itu, Mohammad Athiyah al-Abrasyi lebih jauh menyebutkan

dua belas kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik, sebagai

berikut :

7. Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela

Sebelum mulai belajar, siswa harus terlebih dahulu membersihkan dirinya

dari segala sifat yang buruk, karena belajar dan mengajar dianggap sebagai

ibadah, dan setiap ibadah tidak sah kecuali disertai hati yang suci, berhias

dengan moral yang baik, seperti berkata benar, ikhlas, takwa, rendah hati,

zuhud, dan menerima apa yang ditentukan Tuhan, serta menjauhi sifat-

116 Ibid., h. 182
117 Ibid., h. 183
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sifat yang buruk seperti iri, dengki, benci, sombong, tinggi hati, angkuh,

dan menipu.

8. Memiliki niat yang mulia

Seorang peserta didik agar menghias dirinya dengan sifat-sifat yang

utama, selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak menggunakan

ilmu yang dipelajarinya untuk menonjolkan atau menyombongkan diri,

bermegah-megah atau pamer kepandaian.

9. Meninggalkan kesibukan duniawi

Dalam rangka memperdalam ilmu pengetahuan, seorang pelajar harus rela

dan bersedia meninggalkan kampung halaman, tanah air dan keluarganya,

tidak ragu-ragu dan bersiap bepergian ke tempat yang paling jauh

sekalipun.

10. Menjalin hubungan yang harmonis dengan guru

Menjalin hubungan yang harmonis dengan guru merupakan salah satu

akhlak terpuji yang harus dilakukan oleh peserta didik. Caranya antara lain

dengan tidak terlalu banyak berganti-ganti guru. Pada dasarnya berganti

guru tidak dilarang. Namun jika terlalu sering berganti-ganti guru, selain

akan menyebabkan terganggunya kesinanbungan pelajaran, juga dapat

menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan guru.

b. Menyenangkan hati guru

Menyenangkan hati guru merupakan salah satu akhlak yang perlu

dilakukan oleh peserta didik. Caranya antara lain tidak terlalu banyak

bertanya yang merepotkan guru. Bertanya tentang sesuatu yang belum
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diketahui kepada guru pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat

dianjurkan. Namun jika pertanyaan tersebut sifatnya menguji guru atau

memotong pembicaraan guru, serta merepotkan, maka sebaiknya

dihindari. Demikian pula berjalan-jalan didepan guru, menepati tempat

duduknya, dan mendahului dalam pembicaraan adalah perbuatan yang

kurang sopan terhadap guru.

c. Memuliakan guru

Menghormati, memuliakan, dan mengagungkan para guru atas dasar

karena Allah SWT merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh

peserta didik. Hal yang demikian penting dilakukan, karena selain akan

menimbulkan kecintaan dan perhatian guru terhadap murid, juga akan

meningkatkan martabat murid itu sendiri.

d. Menjaga rahasia guru

Menjaga rahasia atau privasi guru merupakan perbuatan mulia yang harus

dilakukan peserta didik. Untuk itu hendaknya jangan membuka rahasia

guru, menipu guru, dan meminta membukakan rahasia kepada guru. Selain

itu hendaknya menerima penyataan ma’af dari guru bila terselip kesalahan.

e. Menunjukkan sikap sopan santun kepada guru

Menunjukkan sikap sopan dan santun kepada guru merupakan akhlak

mulia yang harus dilakukan para siswa. Caranya antara lain dengan

memberi salam kepada guru, mengurangi percakapan di hadapan guru,

tidak menceritakan atau menggunjingkan keburukan orang lain di hadapan

guru dan lainnya, dan jangan pula menanyakan hal-hal yang berkenaan
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dengan hal-hal yang bersifat pribadi (privasi) guru. Hal yang demikian

dilakukan, agar kehormatan dan martabat guru dapat tepelihara dengan

baik yang selanjutnya akan memuliakan dan meninggikan martabat peserta

didik.

f. Tekun dan sungguh-sungguh dalam belajar

Tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar merupakan akhlak yang

mulia, karena ketekunan dan kesungguhan merupakan kunci sukses dalam

segala usaha. Caranya antara lain dengan menunjukkan tanggung jawab,

komitmen, dan kesungguhan dalam memanfaatkan waktu secara efisien

dan efektif untuk memperoleh ilmu pengetahuan, dengan terlebih dahulu

mengutamakan ilmu yang lebih penting, ilmu-ilmu yang dapat digunakan

untuk memperdalam ilmu yang lainnya.

g. Memilih waktu yang tepat

Memilih waktu belajar yang tepat akan memberi pengaruh bagi

keberhasilan dalam menguasai pengetahuan. Selain harus belajar tekun

dan bersungguh-sungguh, seorang peserta didik juga harus mengulangi

pelajaran di waktu senja dan menjelang subuh. Waktu isya dan makan

sahur merupakan waktu yang penuh berkah.

h. Belajar sepanjang hayat

Memiliki tekad yang kuat untuk belajar sepanjang hayat merupakan akhlak

terpuji. Hal yang demikian perlu dilakukan, karena dari waktu ke waktu

perkembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, desain dan

lainya selalu mengalami perkembangan yang amat pesat. Untuk itu setiap
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peseta didik agar bertekad untuk belajar hingga akhir hayat, tidak

meremehkan sesuatu cabang ilmu, tetapi hendaknya menganggap bahwa

setiap ilmu ada faedahnya, jangan meniru-niru apa yang didengarnya dari

orang-orang yang terdahulu yang mengkritik dan merendahkan sebagian

ilmu seperti ilmu mantik dan filsafat.

L. Memelihara rasa persaudaraan dan persahabatan.

Memelihara rasa persaudaraan, persahabatan, saling menyayangi, saling

mencintai, saling menolong, saling melindungi di antara teman dalam hal

kebaikan dan ikhlas karena Allah SWT merupakan akhlak mulia yang

harus dilakukan oleh para peserta didik. Hal yang demikian penting

dilakukan, karena akan dapat memecahkan berbagai kesulitan yang

dihadapi selama menuntut ilmu, serta dalam perjalanan hidup

selanjutnya.118

Di samping itu Asma Hasan Fahmi juga mengemukakan etika yang harus

diketahui, dimiliki serta dipahami oleh peserta didik supaya dia dapat belajar

dengan baik dan dapat keridhaan Allah SWT ; (1) peserta didik hendaknya

senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu, (2) tujuan belajar

hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keutamaan, (3)

memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai

tempat, (4) setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya, dan (5) peserta

didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah.119

118 Ibid., h. 183-186
119 Asma Hasan dalam Ramayulis, Op. Cit., h. 119
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Etika peserta didik seperti yang dirumuskan oleh para ahli di atas perlu

disempurnakan dengan empat akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu ; (1)

peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum

ia menuntut ilmu, sebab belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan

hati yang bersih, (2) peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam

rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, (3)

seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar

dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang, dan (4) seseorang harus

ikhlas dalam menuntut ilmu dan menghormati guru atau pendidik, berusaha

memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang

baik.120

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep pendidikan

Islam, peran pendidik sangat menentukan dalam keberhasilan pembelajaran. Di

samping itu keikutsertaan peserta didik juga sangat besar pengaruhnya untuk

mensukseskan tujuan pembelajaran. Sebagaimana yang dipaparkan di atas bahwa

dalam interkasi pembelajaran, seorang pendidik dan peserta didik harus memiliki

etika (kode etik) yang harus diperhatikan guna mencapai tujuan ahir pendidikan

Islam itu sendiri, yaitu insan al-kamil.

Dalam hubungan dengan ahklak seorang murid, khususnya dengan

penghormatan terhadap guru, dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai berikut:

Sebagian hak dari guru itu janganlah seorang murid banyak bertanya

kepada gurunya, dan jangan pula memaksanya agar menjawab berbagai

120 Ibid., h. 120
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pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu seorang murid jangan pula

banyak meminta sesuatu pada saat guru sedang letih, jangan menarik kainnya jika

ia sedang bergerak, jangan membuka rahasianya, jangan mencela orang

didepannya, jangan membuat ia jatuh atau terhina di depan orang lain, dan kalau

guru itu bersalah segera dimaafkan. Seorang murid wajib menghormati dan

memuliakannya, selama guru itu tidak melanggar larangan Allah atau melalaikan

perintah-Nya. Selajutnya seorang murid jangan duduk di depan guru, jika ia

membutuhkan sesuatu maka segeralah brlomba-lomba untuk membantunya.

Sejalan dengan itu, Al-Abada, sebagaiman dikutib Asma Hasan Fahmi,

mengatakan agar seorang pelajar tidak mengganggu gurunya dengan banyak

pertanyaan, terutama pada saat gurunya sedang dalam keadaan letih dan jangan

pula berlari-lari di belakang guru yang sedang berjalan.

Penghormatan anak didik terhadap guru dijelaskan pula oleh Al-Ghajali

menurutnya, seorang murid hendaknya mendahului mengucapkan salam pada

gurunya dan jangan banyak berkata-kat di depan giurunya, dan jangan pula

menyampaikan pendapat orang lain di hadapan gurunya dengan maksud mengadu

domba antara gurunya dengan orang lain.

Selanjutnya , akhlak anak didik itu dijelaskan oleh Thasyi Kubra Zadah,

seorang pelajar tidak boleh menilai rendah sedikitpun terhadap pengetahuan-

pengetahuan yang tidak diketahuin. Sebaliknya ia harus menganggap bahwa ilmu

yang tidak dikuasainya itu sama manfaatnya dengan ilmu yang dikuasainya itu.

Lebih lanjut Zadah mengatakan, seharusnya anak didik itu tidak mengikuti teman-

temannya yang bodoh yang suka mengecam ilmu-ilmu yang tidak disukainya.
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Selain itu ia harus bertekad untuk belajar sampai akhir hayatnya, dan agar ia mau

merantau ke negeri-negeri yang jauh untuk mencari ilmu. Dengan cara demekian,

ilmu yamg dimilikinya akan berkembangdan ia akan memiliki wawasan yang

luasserta tidak berpandangan sempitatau menganggap benar ilmu yang

dimilikinya saja.

Selain itu terdapat pula pendapat Athiyah Al-Abrasyi yamg

mengunkapkan beberapa hal penting: pertama seorang anak didik hendaknya

tekun belajar, bergadang (bangun malam). Kedua ia harus selalu saling

menyayangi dengan sesama temannya, sehingga merupakan persaudaraan yang

kokoh. ketiga seorang anak didik harus tekun belajar, mengulangi pelajarannya

diwaktu senja, dan menjelang subuh. Waktu antara isya dan sahuradalah waktu

yang penuh berkah.

Asma hasan fahmi menyebutkan empat ahklak yang harus dimiliki anak

didi, yaitu:

1. Seorang anak didik harus membersuhkan hatinya dari kororan dan penyakit

jiwasebelum ia menuntut ilmu. Karena belajar merupakan ibadah yang tidak

sah dikerjakan kecuali denga hati yang bersih. Kebersihan hati tersebut

dapat dilakukan dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, seperti

dengki, benci, menghasut, takabbur, menipu, berbangga-bangga, dan

memuji diri yang selanjutnya diikuti dengan menghiasi ndiri dengan ahklak

mulia seperti bersikap baenar, taqwa, ikhlas, zuhud, merendahkan diri dan

ridha.
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2. Seorang anak didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmudalam rangka

menghiasi jiwa dengan sifat keutamaan, mendekatkan diri kepada Tuhan,

dan bukan untuk mencari kemegahan dan kedudukan.

3. Seorang pelajar harus tabah dalammemperoleh ilmu pengetahuan dan

bersedia pergi merantau. Selanjurnya apabila ia menghendaki pergi

ketempat yang jauh untuk memperoleh seorang guru, maka ia tidak boleh

ragu-ragu untuk itu.

4. Seorang murid wajib menghormati seorang guru dan berusahaagar

senantiasa memperoleh kerelaan dari guru, dengan mempergunakan

bermacam-macam cara121.

D. Penelitian yang relevan

kajian tentang Pemikiran Al-Zarnuji Ta’lim al-Muta’alim pada dasarnya

sudah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu, hal ini diketahui setelah peneliti

mengadakan penelitian lapangan. Pemikiran Al-Zarnuji Ta’lim al-Muta’alim yang

sudah menjadi kajian diantaranya adalah:

Yundri Akhyar122 dalam tulisannya “Metode Belajar dalam Kitab Ta’lim

Al-Muta’allim Thariqat at-Ta’allum ; Telaah Pemikiran Tarbiyah Al-Zarnuji”.

Dalam tulisan ini, dijelaskan tentang metode-metode belajar yang diungkapkan

oleh Az-Zarnuji dalam 13 pasal, diantaranya ; hakikat ilmu dan keutamaannya (Fi

Mahiyah al-‘ilm wa al-fiqhi wa Fadlih), niat waktu belajar (Finniyati fi al-Hal at-

Ta’allum), memilih ilmu, guru dan kawan, memuliakan ilmu dan ahlinya,

121 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 134-
137

122 Yundri Akhyar, “Metode Belajar dalam Kitab Ta’lim al-Muta’allim Thariqat at-
Ta’allum ; Telaah Pemikiran Tarbiyah Az-Zarnuji”, Majalah Al-Fikra VII, 02 (Desember 2008)
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sungguh-sungguh dan kontiniu dalam belajar, permulaan, ukuran dan pengaturan

belajar, tawakkal, waktu belajar, kasih sayang dan nasehat, mengambil pelajaran,

mengambil pelajaran dari orang yang lebih tua, wara’ pada waktu belajar.

KH. Kholil Bisri dalam buku “Konsep Pendidikan dalam Kitab “Ta’lim

Al-Muta’allim” dan Relevansinya dengan Dunia Pendidikan Dewasa Ini”.123

Sebagai sebuah hasil rangkuman dari buku Ta’lim Al-Muta’allim karya Al-

Zarnuji, KH. Kholil Bisri mengungkapkan bahwa keberhasilan peserta didik

untuk mendapat ilmu yang bermanfaat harus melibatkan tiga faktor, yaitu (1)

Anugerah dari Allah (fadhal min Allah). Untuk memperoleh anugerah ini, peserta

didik harus berdo’a dan di do’akan dengan sungguh-sunguh. Tidak boleh

meniatkan untuk berbuat maksiat dan berlaku syirik atau menyekutukan Allah

dengan yang lain-Nya, (2) Belajar sungguh-sungguh, rajin mengaji dan mengkaji,

tekun mengulang dan muthala’ah, dan (3) Penularan, kedekatan seorang peserta

didik dengan seorang guru dapat mengakibatkan penularan ilmu yang dimiliki

gurunya kepada murid. Karena tabi’at, watak, dan karakter itu sifatnya mencuri,

maka kedekatan seorang yang lemah (murid) akan tertulari dengan yang lebih

kuat, yaitu guru-gurunya.

Abuddin Nata124 yang berjudul ”Pemikiran Para Tokoh Pendidikan

Islam; Seri Kajian Filsafat” yang membicarakan tentang situasi pendidikan pada

masa Al-Zarnuji, konsep pendidikan Al-Zarnuji yang meliputi ; pembagian ilmu,

123 KH. Kholil Bisri, Konsep Pendidikan dalam Kitab “Ta’lim al-Muta’allim” dan
Relevansinya dengan Dunia Pendidikan Dewasa Ini, (Rembang: tp, 1414 H)

124 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam ; Seri Kajian Filsafat,
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet. Ke-3
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tujuan dan niat belajar, metode pembelajaran dan membicarakan tentang aspek-

aspek pendidikan yang amat penting.

Hasan Langgulung125 dalam buku “Pendidikan Islam dalam Abad ke-21”

Dalam buku ini, Hasan Langgulung membandingkan pendidikan Islam sekarang

dengan zamannya Al-Ghazali dan Al-Zarnuji. Menurutnya, pendidikan Islam

sekarang tidak ada salahnya melihat kembali seta memperaktekkan metode-

metode pembelajaran sebagaimana yang digariskan oleh Az-Zarnuji yang lebih

banyak memakai etika (moral) dalam menuntut ilmu. Hasan Langgulung

mengutip bab pertama buku Al-Zarnuji tentang ‘Ilmu menurut pandangan Islam

yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi untuk sampai kepada tujuan

pembelajaran. Persyaratan-persyaratan itu diantaranya; 1) niat untuk mencari

keridhaan Allah, 2) pandai memilih ilmu yang akan ditekuni, guru atau

pembimbing yang cocok, 3) ilmu dan pemiliknya harus dihormati, 4) harus

sungguh-sungguh, telaten dan keras kemauan, 5) harus tau menentukan waktu,

kadar dan susunan ilmu yang akan diambil, 6) harus bertawakkal, hati jangan

bercabang, ilmulah yang menjadi tumpuan perhatian, 7) Ada waktu-waktu yang

paling tepat untuk belajar, 8) harus dapat menyumbangkan ilmu yang dimiliki

untuk kemaslahatan bersama, 9) harus siap selalu menangkap ilmu yang didengar

dari manapun datangnya dengan mencatat ilmu-ilmu itu, dan 10) harus selalu

wara’.

125 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam dalam Abad ke-21, (Jakarta: Pustaka Al-Husna
Baru, 2003), cet. Ke-3
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S. M. Zianuddin Alavi dalam bukunya ”Muslim Educational Thoght in

the Middle Age”126 yang diterjemahkan oleh Abuddin Nata dalam Bahasa

Indonesia dengan judul “Pemikiran Pendidikan Islam Pada Abad Klasik dan

Pertengahan”. Dalam buku ini disebutkan oleh S.M. Zianuddin Alavi bahwa

salah seorang pemikir kependidikan pada abad pertengahan, Al-Zarnuji telah

memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pendidikan Islam. Menurut

Zianuddin, Al-Zarnuji dalam menyumbangkan pemikirannya, lebih mengusung

ide-ide etika dalam pendidikan-terutama dalam pembelajaran yaitu bagaimana

etika seorang murid terhadap gurunya, sebaliknya etika seorang guru terhadap

murid-muridnya.

Dalam kaitannya dengan pendidikan etika dan moral, penulis

menemukan beberapa buku dan karya ilmiah, diantaranya ”Etika Islam dalam

Menuntut Ilmu” karya Abu Nabil.127 Buku ini menguraikan bagaimana seseorang

beretika dalam menuntut ilmu. Dalam uraiannya, Abu Nabil menjabarkan bahwa

orang yang menuntut ilmu dalam pandangan Islam harus mempunyai kode etik,

diantaranya ; ikhlas, mengamalkan ilmu dan menjauhi maksiat, tawadhu’,

menghormati ulama, sabar dalam menuntut ilmu, ada kompetisi dalam menuntut

ilmu, jujur dan amanah, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, zuhud terhadap

dunia, memanfaatkan waktu, mudzakaroh ilmu.

126 S. M. Zianuddin Alavi, Muslim Educational Thoght in the Middle Age, Terj. Abuddin
Nata dalam bahasa Indonesia dengan judul “Pemikiran Pendidikan Islam Pada Abad Klasik dan
Pertengahan”, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 90-93

127 Abu Nabil, Etika Islam dalam Menuntut Ilmu, (Jakarta: Nur Insani, 2003)
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Buku ”Etika Islam ; Pembinaan Akhlakqul Karimah (Suatu Pengantar)”

karangan Hamzah Ya’qub.128 Dalam buku ini menerangkan tentang akhlak dalam

berbagai perspektif, diantaranya mengupas tentang hubungan etika dengan ilmu

pengetahuan, hikmah mempelajari etika, dan karakteristik etika Islam. Kemudian

juga membahas tentang pelbagai akhlak yang baik dan kebalikannya, hak dan

kewajiban. Dalam hak dan kewajiban ini, Hamzah Ya’qub mengungkapkan

adanya prinsip-prinsip akhlak dalam lingkungan perguruan yaitu adab guru dalam

mengajar, serta adab murid dalam belajar.

Ahmad Amin129 dalam bukunya “Etika (Ilmu Akhlak)” yang dialih

bahasakan oleh Faridl Ma’ruf. Buku ini menjelaskan tentang etika (akhlak) secara

detail. Mulai dari pembahasan etika dalam lingkungan ilmu pegetahuan sampai

kepada bahasan etika dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam kaitannya

dengan ilmu pengetahuan, Ahmad Amin misalnya mengaitkan etika dengan ilmu

sosial, menurutnya dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing komponen

masyarakat untuk saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

Dalam bidang Psikologi, seseorang harus tau dan pandai menempatkan kekuatan

perasaan, ingatan, dan kehendaknya. Bila dikaitkan dengan pendidikan, seorang

peserta didik harus pandai membagi-bagi waktunya untuk belajar, memilih

pelajaran yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya.

128 Hamzah Ya’qub, Etika Islam; Pembinaan Akhlakqul Karimah (Suatu Pengantar),
(Bandung: CV. Diponegoro, 1996),  cet. Ke- 7

129 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), tej. Faridh Ma’ruf (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
Cet. Ke - 8
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Ramayulis dalam buku “Ilmu Pendidikan Islam”. 130 Dalam salah satu bagian

buku ini menguraikan tentang pelaku pendidikan Islam yang secara garis besar memuat

tentang pendidik dan peseta didik dalam pendidikan Islam. Kemudian di bab yang lain

mengupas secara detail tentang pendekatan dan komunikasi pembelajaran pendidikan

Islam, metode dan teknik mengajar dalam pendidikan Islam, media dan sumber

pembelajaran pendidikan Islam serta proses pembelajaran dalam pendidikan Islam.

Dalam buku ini dikaji secara komprehenship yang berkaitan dengan pendidikan Islam

mulai dari hakikat manusia sebagai subyek dan obyek pendidikan sampai kepada

priodesasi pendidikan Islam (pendidikan seumur hidup). Prinsip-prinsip pendidikan Islam

yang dipaparkan dalam buku ini dikaji secara holistik sesuai dengan perkembangan

zaman dan kebutuhan pendidikan Islam.

Sementara tesis yang berkaitan dengan proses belajar megajar, penulis temukan

karya Zulhasan Latif 131 yang berjudul ”Pola Interaksi Belajar Mengajar; Studi Kasus

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Kartika 1-5 Padang”. Dalam tesis

ini membicarakan tentang perlunya adanya interaksi edukatif antara guru sebagai

pendidik dengan murid sebagai peserta didik terutama dalam pembelajaran Pendidikan

Agama Islam. Interaksi yang dimaskudkan adalah keserasian antara guru dan murid

dalam proses pembelajaran. Di samping memberikan materi pelajaran kepada peserta

didik, guru diharapkan memberikan nilai-nilai positif yang bermamfaat bagi peserta

didik. Di lain pihak peserta didik pun menampung ilmu yang diberikan oleh guru, tidak

meremehkan guru yang memberikan materi, menghargainya. Dengan demikian

diharapkan tujuan pendidikan Islam itu akan tercapai.

130 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008). Cet. Ke-8
131 Zulhasan Latif, ”Pola Interaksi Belajar Mengajar; Studi Kasus dalam Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMA Kartika 1-5 Padang”, Tesis Konsentrasi Pendidikan Islam,
(Padang: Pascasarjana IAIN Imam Bonjol, 2007), td
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Pismawenzi dalam tesisnya yang berjudul ”Hakikat Pendidik dalam Perspektif

Pendidkan Islam ; Studi Tentang Hak dan Kewajiban”.132 Dalam tesis ini, Pismawenzi

mengungkapkan hak dan kewajiban pendidik dalam perspektif pendidikan Islam.

Menurutnya seorang pendidik itu tidak seperti anggapan kebanyakan orang bahwa

mendidik itu hanyalah sebuah profesi untuk menghasilkan uang atau lahan untuk mencari

nafkah dalam memenuhi tuntutan hidup. Akan tetapi pendidik dalam perspektif

pendidikan Islam adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas amanah yang

diberikan orang tua peserta didik. Seorang pendidik harus berupaya memberikan

perhatian seimbang terhadap perserta didiknya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas,

dan terhadap seluruh aspek potensi yang terdapat dalam diri peserta didiknya (kognitif,

afektif dan psikomotrik) sebagaimana layaknya yang diemban orang tua secara moral.

E. Biografi Al-Zarnuji

Sejauh ini belum ada sebuah karya yang menerangkan sejarah hidup Al-Zarnuji

secara rinci, tetapi rata-rata hanya keterangan sekilas. Itu pun hanya rentetan dari

keterangan nama kitab karangannya. Hal ini dimungkinkan karena nama beliau yang

tidak begitu dikenal, tapi justru kitabnya yang sangat terkenal. Sampai sekarang kitab

beliau masih mendapatkan tempat yang layak dikalangan penuntut ilmu, khususnya

dikalangan pesantren.

Menurut Muhammad Abdul Qodir Ahmad seperti dikutip Abuddin Nata, Al-

Zarnuji nama aslinya adalah “Burhan Al-Islam Al-Zarnuji”, terkenal dengan panggilan

Al-Zarnuji, karena berasal dari kota Zarnuj.133 Pendapat lain mengatakan bahwa nama

lengkapnya adalah “Burhan Al-Din Al-Zarnuji”. Menurut hemat penulis, walau ada

perbedaan pendapat tentang nama, namun tidak menunjukkan perbedaan arti.

132 Pismawenzi, ”Hakikat Pendidik dalam Perspektif Pendidkan Islam ; Studi Tentang
Hak dan Kewajiban”, Tesis Konsentrasi Pendidikan Islam, (Padang:  Pascasarjana IAIN Imam
Bonjol, 2000), td

133 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam; Seri Kajian Filsafat
Pendidikan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 104
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Plessner, yang dikutip oleh Aliy As’ad134 mengatakan bahwa nama asli tokoh

ini, sampai sekarang belum diketahui secara pasti, begitu pula tentang karir dan

kehidupannya. Plessner memang telah mengkalkulasikan sejumlah kemungkinan tentang

waktu kehidupan Al-Zarnuji, namun secara detail tentang siapakah dia, masih menjadi

penelitian yang menantang.

Menurut Plessner, Al-Zarnuji hidup antara abad ke-12 dan ke-13. Von

Grunebaum dan Abel mengatakan bahwa Al-Zarnuji hidup pada akhir abad ke-12 dan

awal abad ke-13, beliau mengatakan bahwa Al-Zarnuji adalah seorang ulama fiqih

bermadzhab Hanafiyah, dan tinggal di wilayah Persia. Plessner memperkirakan tahun

yang relatif lebih mendekati pasti mengenai kehidupan Al-Zarnuji, juga merujuk pada

data yang dinyatakan oleh Ahlward dalam katalog perpustakaan Berlin, nomor III, bahwa

Al-Zarnuji hidup pada sekitar tahun 640 H (1243 M), perkiraan ini didasarkan pada

informasi dari Mahbub bin Sulaeman al-Kaffawi dalam kitab “A’lam al-Akhyar min

Fuqaha’ Madzhab al-Nu’man al-Mukhdar”, yang menempatkan Al-Zarnuji dalam

kelompok generasi kedua belas ulama Madzhab hanafiyah.135

Al-Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand, yaitu ibu kota yang

menjadi pusat keilmuan, pengajaran dan lainnya. Masjid-masjid di dua kota tersebut

dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan diasuh oleh beberapa guru besar.136 Al-Zarnuji

belajar pada beberapa ulama besar waktu itu, antara lain :

1. Burhanuddin Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, ulama besar bermadzhab Hanafi

yang mengarang kitab Al-Hidayah, suatu kitab rujukan utama dalam

madzhabnya. Wafat tahun 593 H/1197 M.

134 Plessner dalam Aliy As’ad, Terjemah Ta’limul Muta’allim; Bimbingan Bagi Penuntut
Ilmu Pengetahuan, (Kudus: Menara Kudus)

135 Muhammad Abd al-Qadir Ahmad Ta’lim al-Muta’allim, (Beirut: Mathba’ah al-
Sa’adah, 1986), h. 13

136 Abuddin Nata, Op. Cit., h. 104
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2. Ruknul Islam Muhammad bin Abu Bakar, populer dengan gelar Khowahir Zadeh.

Beliau ulama besar ahli fiqh bermadzhab Hanafi, pujangga sekaligus penyair,

pernah menjadi mufti di Bukhara dan sangat masyhur fatwa-fatwanya. Wafat

tahun 573 H/1177 M.

3. Syaikh Hammad bin Ibrahim, seorang ulama ahli fiqh bermadzhab Hanafi,

sastrawan dan ahli Kalam. Wafat tahun 576 H/1180 M.

4. Syaikh Fakhruddin al-Kasyani, yaitu Abu Bakr bin Mas’ud Al-Kasyani, ulama

ahli fiqh bermadzhab Hanafi, pengarang kitab Bada-i’us Shana-‘i. Wafat tahun

587 H/1191 M

5. Syaikh Fakhruddin Qadli Khan al-Quzjandi, ulama besar yang dikenal sebagai

mujtahid dalam madzhab hanafi, dan banyak kitab karangannya. Wafat Tahun

592 H/1196 M.

6. Ruknuddin al-Farghani yang digelar Al-Adib al-Mukhtar (sastrawan pujangga

pilihan), ulama ahli fiqh bermadzhab Hanafi, pujangga sekaligus penyair. Wafat

tahun 594 H/1198 M.137

Berdasarkan beberapa data di atas, Plessner memperkirakan, bahwa Al-Zarnuji

wafat pada tahun 591H/1195 M. Dengan demikian belum diketahui masa hidupnya, hal

ini disebabkan dari berbagai referensi yang di dapat, tidak menyebutkan secara pasti,

kapan beliau dilahirkan. Namun jika diambil jalan tengah dan berbagai pendapat di atas,

Al-Zarnuji wafat sekitar tahun 620-an Hijriyah.

Karya Al-Zarnuji kitab Talim al-Muta’allim, merupakan satu-satunya karya Al-

Zarnuji yang sampai sekarang masih ada. Sebagaimana pendapat Haji Khalifah dalam

bukunya “Kasf al-unun ‘An Asma’il Kitab al-Funun”, dikatakan bahwa di antara 15.000

judul literatur yang dimuat karya abad ke-17 itu tercatat penjelasan bahwa kitab Ta’lim

137 Aliy Asad, Op. Cit., h. iii
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al-Muta’allim merupakan satu-satunya karya Imam Al-Zarnuji. Kitab ini telah diberi

catatan komentar (Syarah) oleh Ibnu Ismail, yang kemungkinan juga dikenal dengan Al-

Nau’i yang diterbitkan pada tahun 996 H. Kitab ini juga telah diterjemahkan ke dalam

bahasa Turki oleh Abd. Majid bin Nusuh bin Isra’il dengan judul “Irsyad al-Ta’lim Fi

Ta’lim al-Muta’allim”.138

Dalam sumber lain, kitab Ta’lim al-Muta’allim, pertama kali diterbitkan di

Mursidabad pada tahun 1265 H, kemudian diterbitkan di Tunis pada tahun 1286 H dan

1873 M, di Kairo tahun 1281 H, 1307 H, dan 1318 H, di Istambul 1292 H, dan di Kasan

pada tahun 1898 M. Selain itu, Kitab Ta’lim al-Muta’allim, telah diberi catatan komentar

(syarah) dalam tujuh penerbitan. Kedua, atas nama Ibrahim bin Ismail pada tahun 996 H/

1588 M. Ketiga, atas nama Sa’rani pada tahun 710-711 H. Keempat, atas nama Ishaq bin

Ibn ar-Rumi Qili pada tahun 720 H dengan judul “Mir’ah at-Talibin”. Kelima atas nama

Qodi bin Zakariya al-Anshari A’ashaf. Keenam, Otman Pazari, 1986 dengan judul

“Tafhim al-Mutafahhim”. Ketujuh, H. Bin ‘Al al-Faqir, tanpa keterangan tahun

penerbitan.139

Walau kepopuleran kitab Ta’lim al-Muta’allim, telah diakui oleh kalangan

ilmuwan Barat dan Timur, namun penulis masih sedikit menyangsikan, kalau Al-Zarnuji

hanya menulis sebuah buku saja. Alasannya sebagaimana pendapat Muhammad Abdul

Qodir Ahmad yang mengatakan, orang alim seperti Al-Zarnuji yang berkecimpung dalam

dunia pendidikan dan atas perhatiannya kepada para penuntut ilmu yang tekun, tetapi

kurang berhasil dalam belajar dan kemampuannya dalam menulis kitab, maka tidaklah

mungkin kalau beliau hanya menulis sebuah buku.

Kitab Ta’lim al-Muta’allim karya Al-Zarnuji diakui sebagai suatu hasil karya

yang monumental serta keberadaannya sangat diperhitungkan. Kitab tersebut juga banyak

138 Ibid, h. v
139 Ibid
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dijadikan bahan penetitian dan rujukan dalam penulisan-penulisan karya ilmiah, terutama

dalam bidang pendidikan. Keistimewaan dari kitab ini terletak pada materi yang

dikandungnya. Sekalipun kecil dan dengan judul yang seakan-akan hanya membicarakan

tentang metode belajar, namun sebenarnya isi kitab ini sangat padat, meliputi tujuan

belajar, prinsip-prinsip belajar, strategi pembelajaran dan lain sebagainya, yang

kesemuanya bercorak dan berlandaskan pada satu titik, yaitu moral-religius.

Kitab ini dengan popularitasnya diduga sebagai satu-satunya karya Al-Zarnuji

yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, ia telah di cetak, diterjemahkan dan dikaji di

berbagai negara, baik di Timur maupun di Barat. Khusus di Indonesia, kitab Ta’lim Al-

Muta’allim tersebut dikaji dan dipelajari hampir di setiap lembaga pendidikan Islam,

terutama di lembaga pendidikan Islam klasik yang bercorak tradisional.

Dari kitab tersebut dapat diketahui tentang pendidikan Islam yang dikemukakan

oleh Al-Zarnuji, yang secara umum mencakup tiga belas pasal yang singkat-singkat, yaitu

: 1) Pengertian ilmu dan berbagai keutamaannya, 2) niat atau tujuan di kala belajar, 3)

memilih ilmu, guru dan teman serta ketabahan dalam belajar, 4) penghormatan terhadap

ilmu dan ulama, 5) ketekunan, kontiunitas dan cita-cita yang luhur, 6) permulaan dan

intensitas belajar serta tata tertibnya, 7) bersifat tawakkal kepada Allah, masa belajar, 9)

kasih sayang dan memberi nasehat, 10) mengambil pelajaran, 11) senantiasa bersifat

wara’ (menjaga diri dari yang haram dan syubhat) pada masa belajar, 12) penyebab-

penyebab hafal dan lupa terhadap suatu materi pelajaran, 13) masalah rezeki dan umur

seseorang.


