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KATA PENGANTAR 

 Alkhamdulillahi robbil „alamin segala puji bagi Allah SWT. Setiap alur 

pikir terlintas dalam otak, setiap langkah dan gerak tubuh yang mudah terayun, 

setiap alur nafas yang tidak pernah berhenti sebelum maut menjemput, setiap 

kegelisahan hati mudah untuk dihilangkan jika kembali kepada-Nya, demikian 

sebagian muhasabah nikmat yang banyaknya tidak sanggup untuk dihitung oleh 

hambanya. Dalam kedhoifan itu, hamba yang penuh kekurangan ini 

mungungkapkan syukur sebanyak-banyaknya kepada Ilahi Azza Wajalla atas 

limpahan nikmat serta kekuatan sehingga penulis sanggup menyelesaikan tugas 

akhir sebagai syarat akademik dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam 

dalam Tunjuk Ajar Melayu Karya Tennas Effendy”  

 Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Reformasi alam 

Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dengan Islam, Iman, Ihsan 

untuk menghadapi dunia yang tidak abadi menuju Akhirat sebagai tempat 

keabadian (Ad-dar Al-Qarar) yang di dalamnya akan kita pertaruhkan segala 

amalan selama kita berada di dunia. Agar amalan itu wujud dan diterima disisi-

Nya Nabi melalui lisan mulianya mengarahkan kita agar senantiasa menghiasi 

amalan-amalan itu dengan Ilmu agar jalan kita dimudahkan oleh Allah menuju 

surga-Nya. 

 Disadari degradasi moral telah ada dalam segala hal. Upaya untuk 

meminimalisir kenakalan, brutalisme, bullying, tindakan amoral terus 

digalakakan. Setiap lapisan masyarakat harus pro-aktif ikut serta dalam 

meminimalisirnya. Dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah memberikan 
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perhatian yang signifikan untuk  meminimalisir itu. Dalam hal ini Pemerintah 

Provinsi Riau yang bercita-cita menjadi pusat kebudayaan Melayu tahu 2020 dan 

bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah melakukan 

berbagai upaya untuk mensosialisasikan dan menginternalisasi nilai-nilai ajaran 

Melayu agar dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan orang Melayu Riau. 

Intansi pendidikan yang dipercaya sebagai tempat pencetak kaum-kaum yang 

berilmu tidak hanya melakukan usahanya dalam transfer of knowledge tetapi juga 

transfer of value menjadi bagian terpenting dalam usaha mencetak kaum-kaum 

intelek sehingga menjadi pribadi yang berkarakter.  

 Di dalam Islam telah dijelaskan tentang pentingnya berbudi yang baik 

(akhlakul karimah). Khazanah Melayu mencatat nilai ajaran Melayu merupakan 

muara segala gerak kehidupan orang Melayu, setiap gerak kehidupan itu 

berdasarakan ajaran Islam. Akhlak al-karimah menjadi ientitas kemelayuan 

seseorang. Dapat dikatakan antara Islam dan Melayu bagaiakan sisi mata uang, 

tidak dikatakan Melayu jika tanpa nilai ajaran Islam. Akibat semakin merosotnya 

nilai kearifan, kesopanan, kebaikan yang selama ini dianut orang Melayu, maka 

penting diadakan sosialisasi dan internalisasi nilai ajaran Melayu agar degradasi 

moral tersebut dapat diminimalisir seperti yang dilakukan oleh Tennas Effendy 

dalam usahanya mengumpulkan serta mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Melayu 

dalam buku Tunjuk Ajar Melayu karya beliau. Penelitian ini merupakan bagian  

dari salah satu untuk mensosialisasikan nilai ajaran Melayu agar dipahami dan 

teramalkan. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 
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 Orang tua penulis bapak Usman Ali (alm) & Ibu Zainab yang telah 

melahirkan, merawat, mendidik, penulis dari buaian sampai saat 

sekarang. Langkahmu, nasihatmu, usahamu, do’a-do’amu, adalah 

kekuatanku. Semua itu telah menginspirasi penulis dalam segala hal 

termasuk dalam penyelesaian tugas akhir ini 

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. 

H. Munzir Hitami, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim. 

3. Direktur Program Pascasarjana Unuversitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag beserta Asisten. 

Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Dr. Zamsiswaya, M.Ag yang selalu memberikan 

arahanya kepada penulis  selama menimba ilmu di Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dr. Sri 

Murhayati, M.Ag serta seluruh Dosen dan civitas akademik yang 

telah mengajarkan dan mentauladani penulis berbagai ilmu 

pengetahuan. 

4. Ucapan terima kasih kepada guru sekaligus orang tua penulis, KH. 

Maqsudi Jamsari, KH. Mansur, KH. Mas’ud Hasbullah, Ibu Nyai 
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Hj. Siti Aminah selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Al-

Islami yang telah mengajarkan ilmu, nasihat, contoh,  mencurahkan 

segala usaha, pikiran sehingga penulis menjadi seperti sekarang ini, 

dan juga kepada Ust. Drs. H. M. Syahid, Ust. Sirojul Munir, S.Ag, 

M.Sy, Ust. Tholhah Ubaidillah, S.Ag, Ust. Asrofi, S.E.Sy, Ust. 

Saiman, S.Pd, Ust. Sulaiman, S.Pd, Ust. Mudhofir, S.H.I, Ust. Mizan 

Fadholi, S.Ip, Ust. Syukri, S.Ag, Ust. Abdul Malik, S.Pd.I,  serta 

seluruh guru-guru penulis atas ilmu-ilmu yang diajarkan 

Jazakumullah Ahsanal Jaza‟ wa nafa‟ana bi‟ulumihim wabibarokati 

du‟aihim. 

5. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.A selaku pembimbing I dan 

Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd selaku pembimbing II, yang telah 

memberikan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir. 

6. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru Drs. H. 

Muliardi, M.Pd, Wakil Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha dan 

seluruh civitas akademik MAN 1 Pekanbaru yang telah mendukung 

penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.  

7. Ucapan terima kasih tidak lupa kepada para sahabat yang telah belajar 

bersama penulis di lingkungan Pascasarjana UIN Suska Riau  Prodi 

Pendidikan Agama Islam, para sahabat yang ada di lingkungan 

Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami terkhusus untuk kakanda Gus 

Jatmiko, S.Hi, Gus M. Rosyidi, Gus Abdul Kholik, Gus M. Akhlis, 

Imam Nawawi, S.Pd.I, Slamet Mulyani, M.Pd.I, M. Ali Imron, S.H.I, 
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Hambali, S.Pd.I, M. Ilyas, Gus Rahmat, Neng Ikfiliya, Neng Adrina, 

dan seluruh keluarga besar Ma’had al-Ghuroba’ MAN 1 Pekanbaru. 

Canda tawa, kebaikan, arahan, nasihat yang kalian ukir dalam hati ini 

semoga dijadikan amaliah yang diridhoi olah Allah swt dan menjadi 

salam silaturrahmi yang tidak pernah terputus. 

8. Seluruh peserta didik dilingkungan Pondok Pesantren Nurul Huda al-

Islami, Ma’had al-Ghuroba MAN 1 Pekanbaru, dan seluruh peserta 

didik di lingkungan MAN 1 Pekanbaru. Semoga menjadi peserta didik 

yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa, bermanfaat di dunia 

dan akhirat, do’a kalian adalah investasi abadi penulis. 

 Penulis menyampaikan bahwa penulisan dalam tugas akhir ini, penulis 

telah melakukan dengan maksimal dan hasilnya dapat dilihat seperti sekarang. 

Namun “kesempurnaan hanyalah milik Allah semata” jika terdapat kekurangan 

dalam karya ilmiah ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

guna menjadikan karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan sempurna. Atas kritik 

dan saran yang disampaikan diucapkan terima kasih. 

 

Pekanbaru 

04 November 2016 
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