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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kompetensi Guru

1. Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata competency yang

artinya kecakapan atau kemampuan.23 Dalam kamus Oxford Advanced Learner’s

Dictionary”, dijelaskan bahwa competency is a skill that you need in a particular

job for particular task” yang artinya kompetensi adalah keterampilan yang

dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Menurut kamus bahasa Indonesia,

kompetensi dapat diartikan (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau

memutuskan suatu hal.24

Menurut Uzer Usman kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan

kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif.25

Pengertian tersebut lebih melihat dari segi administrative keilmuan.

Muhammad Surya mengungkapkan bahwa kompetensi adalah keseluruhan

kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan oleh

seseorang dalam kaitan dengan tertentu.26

23 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2000),
hlm. 426.

24 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), hlm. 453.

25 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Cet.
2. hlm. 4.

26 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka Bani
Quraiys, 2004), Cet. 1, hlm. 92.
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Sejalan dengan itu, Finch sebagaimana dikutip oleh Mulyasa mengartikan

kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan

apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.27 Hal tersebut

menunjukkan bahwa kompetensi mencangkup  tugas, keteramplian, sikap dan

apresiasi yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik untuk menjalankan tugas-

tugasnya guna mencapai suatu tugas tertentu yang telah ditentukan.

Menurut Mc Load yang dikutip Uber Usman, kompetensi adalah perilaku

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang

diharapkan.28 Kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh

tanggungjawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap

melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Menurut Rusman,

kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan

kewajiban-kewajiban secara bertanggungjawab dan layak.29 Dalam Undang-

Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi didefinisikan

sebagai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,

dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Menurut Barlow dalam Muhibin Syah berpendapat bahwa kompetensi guru

(teacher competency), ialah “ the ability of a teacher to responsibly perform  his

or her duties oppropriately”, yaitu merupakan suatu kemampuan guru dalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

27 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakter dan Impelmentasi),
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet.3, hlm. 38.

28 Uzer Usman, Op. Cit., hlm. 14.
29 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 70.
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Kompetensi juga diartikan “kemampuan melaksanakan sesuatu yang

diperoleh melalui pendidikan dan latihan“.30 Samana mendefinisikan “kompetensi

adalah penguasaan kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai

wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakatnya.31

Menurut Nana Sudjana, kompetensi adalah kemampuan yang diisyaratkan

untuk memangku profesi. Hal ini senada menurut Sadirman yang mengartikan

kompetensi sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang berkenaan

dengan tugasnya.32

Menurut McAhsan dan E.Mulyasa, kompetensi diartikan sebagai

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang

telah menjadi bagian bagi dirinya, sehingga dapat melaksanakan perilaku-perilaku

kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan menurut Abdul majid, kompetensi

adalah seperangkat tindakan entelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam

bidang pekerjaaan tertentu. Konsep kompetensi dapat diberlakukan kepada semua

bidang yang digeluti oleh seseorang.33

30 Piet A. Suhertian dan Ida A Alaida Suhertian, Supervisi Pendidikan dalam Rangka
Program Inversive Education, (Bandung: Rineka Cipta, 1992.), hlm. 4.

31 Samana. Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan
Sukses dalam Setifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

32Janawi, Kompetensi Guru: Citra Guru Profesional, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 30.
33Ibid., hlm. 33.
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2. Guru

a. Pengertian Guru

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak

didik, karena besarnya tanggung jawab guru terhadap anak didiknya maka apapun

bukan menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah anak

didiknya. Salah satu unsur penting dari proses kependidikan adalah guru

(pendidik).

Guru adalah orang yang bertangungjawab mencerdaskan kehidupan peserta

didik, karena besarnya tangung jawab terhadap peserta didiknya maka apapun

bukan menjadi penghalang bagi guru untuk selalu hadir di tengah-tengah peserta

didiknya.

Terdapat banyak pengertian tentang “Guru”, dari segi bahasa kata guru

berasal dari bahasa Indonesia yang berarti orang yang pekerjaannya mengajar.

Selanjutnya dalam konteks pendidikan Islam banyak sekali kata yang mengacu

pada pengertian guru, seperti kata yang lazim dan sering digunakan diantaranya

Ustadz, Mu’allim Murabbiy, Mursyid, mudarsis, dan Mu’addib, yang artinya

orang yang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan

membina akhlak peserta didik agar menjadi orang berkepribadian baik.34

Kata Ustadz biasa digunakan seorang profesor, ini mengandung makna

bahwa guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban

tugasnya. Seorang dikatakan profesional bila pada dirinya melekat sikap dedikatif

yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu, proses dan hasil

34 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), hlm. 44.



20

kerja, serta sikap selalu berusaha memperbaiki dan memperbarui strategi atau cara

kerjanya sesuai dengan tuntutan jaman, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi

bahwa tugas yang menyiapkan generasi penerus yang akan hidup di jamannya di

masa depan.

Al-Mu’allim adalah isim fa’il yang berasal dari kata kerja ‘allama yang

berarti “mengajar” yakni pengajar yang bersifat pemberian atau penyampaian

pengertian, pengetahuan atau keterampilan.35 Pengertian mu’allim mengandung

konsekuensi bahwa mereka harus alim (ilmuan) yakni menguasai ilmu teoritik,

memiliki kreatifitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap

hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur’an sering menggunakan kata ‘allam, antara lain firman Alllah SWT:

      ……
Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda)

seluruhnya…..”.36

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt sebagai Maha Pencipta

sekaligus sebagai guru. Menciptakan adam dengan membekali ilmu pengetahuan

yang pasti kejelasannya, seperti nama-nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan

dan lainnya yang mudah dimengerti dan dipahami oleh akal Adam as.

Allah sebagai Maha guru yang mutlak, mengajarkan kepada manusia segala

sesuatu (ilmu) yang belum pernah diketahui oleh manusia. Sebagaimana firman

Allah swt.

35 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: CV Hida Karya Agung, 1990), hlm.
277.

36 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit.. Q.S. al-Baqarah (2) : 31.
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Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.37

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah sebagai Zat Yang Maha

Mengetahui berusaha memberikan pengetahuan kepada manusia, dengan harapan

agar manusia mau mempelajarinya sehingga menjadi tahu dan pandai serta mau

mengembangkan demi kepentingan dirinya sendiri atau sesamanya.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut, maka yang dinamakan guru

adalah mereka yang karena kelebihan ilmu pengetahuan yag dimilikinya berusaha

mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya dengan melalui  proses pendidikan,

sehingga peserta didik yang sebelumnya tidak tahu akan menjadi tahu dengan

ilmu yang diterima dan dipelajarinya.

Al-Murabbiy adalah isim fa’il yang berasal dari kata kerja rabba yang

memiliki arti mendidik dan mengasah. Serta memiliki arti memelihara.38

Pengertian murabbi mengisyaratkan bahwa guru agama harus orang-orang yang

memiliki sifat-sifat rabbani yaitu nama bagi orang-orang yang bijaksana,

terpelajar dalam bidang pengetahuan.

Kata Mursyid biasa digunakan untuk guru dalam thariqah (tasawuf), yang

dalam ajarannya yaitu bahwa untuk memeperkuat ingatan diperlukan upaya untuk

meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Hal ini mengandung arti bahwa guru

selain dirinya dituntut untuk meninggalkan perbuatan maksiat, juga dituntut untuk

meninggalkan pebuatan-perbuatan maksiat.

37 Ibid., Q.S al-Alaq (96): 5.
38 Mahmud Yunus, Op. Cit. hlm 137.
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Kata Mudarris berasal dari akar kata darasa, yadrusu, darsan, yang berrati

menghapus, melatih, mempelajari. Dari pengertian ini maka tugas guru adalah

berusaha mencerdaskan peserta ddiknya, menghilangkan ketidaktahuan dan

menghaps kebodohannya, serta melatih mereka sesuai bakat, minat, dan

kemampuannya.

Sedangkan al-Mu’addib adalah isim fa’il yang berasal dari kata kerja

addaba yang berarti memberi adab dan mendidik.39 Yakni mendidik yang lebih

bertujuan pada penyempurnaan akhlak budi pekerti.

Demikianlah bahwa ketiga istilah tersebut sangat terkait dan menyatu dalam

pembahasan pengertian guru. Dari beberapa istilah guru tersebut (Ustadz,

Mu’allim Murabbiy, Mursyid, mudarsis, dan Mu’addib) di dapati adanya proses

aktivitas pedagogis dari masing-masing istilah yang sangat terkait dan menyatu

seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dimana terjadinya aktifitas

ketiga aspek tersebut sangat diharapkan dalam proses pendidikan. Dengan

demikian dapat diketahui bahwa guru merupakan pihak yang mengajak,

membimbing dan mengarahkan peserta didiknya agar beradab atau berakhlak

baik, dengan melalui aktifitas pedagogis.

Pengertian guru dalam masyarakat Jawa diartikan melalui akronim “guru

artinya digugu (dianut) dan (ditiru) di teladani.40 Dalam pengertian Uzer Usman

guru adalah orang yang mempunyai jabatan atau profesi yang memerlukan

39 Ibid., hlm, 277.
40 Hadi Supeno, Potret Guru, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 26.
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keahliah khusus sebgai guru, karena pekerjaan guru tidak dapat dilakukan oleh

sembarang orang di luar bidang kependidikan.41

Sedangkan dalam pengertian Hadi Supeno, guru adalah seseorang yang

karena panggilan jiwanya, sebagian besar waktu, tenaga dan pikirannya digunakan

untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada orang lain

di sekolah atau lembaga formal.42

Menurut Ahmad Tafsir guru adalah siapa saja yang bertanggungjawab

terhadap perkembangan anak didik, baik potensi kognitif, afektif, maupun potensi

psikomotorik.43 Menurut Ahmad D. Marimba mengartikan guru atau pendidik

sebagai orang yang memikul bertanggung jawab untuk mendidik, yaitu manusia

dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggungjawa tentang pendidikan

si terdidik. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh

Zainuddin, dkk mengatakan bahwa guru adalah pendidik dalam artian yang

umum, yang bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran.

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat bahwa guru adalah orang yang

pekerjaannya tidak semata-mata mengajar, namun juga mengajarkan berbagai hal

yang bersangkutan dengan pendidikan murid.

Guru adalah seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan

untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya

41 Moh. Uzer Usman, Op. Cit., hlm. 6
42 Hadi Supeno, Op. Cit., hlm 27.
43 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

1993), hlm. 74
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dengan anak didik, sehingga menunjang tinggi, mengembangkan keutamaan yang

menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.44

Guru merupakan orang yang bekerja pada bidang pendidikan dan

pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai

kedewasaan masing-masing sesuaidengan potensi dirinya.

Dalam setiap pembelajaran, guru memiliki peranan yang sangat sentral, baik

sebagai perencana, pelaksana maupun evaluator pembelajaran. Hal ini berarti

bahwa kemampuan profesional guru dalam menciptakan pembelajaran yang

berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Kualitas pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan profesional guru,

terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara

efektif dan efisien.45

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberasilan pembelajaran di

sekolah. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta

didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Guru juga harus

berpacu dalam pembelajaran,dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh

peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal

ini guru harus kreatif, professional, dan menyenangkan.46

44 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, Guru profesional dan Implementasi Kurikulum,
(Jakarta: Ciputat Press, 2003), 2003, hlm. 8

45 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 13.
46 Ibid. hlm. 35.
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b. Hak dan Kewajiban Guru

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan

kesejahteraan sosial;

2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi

kerja;

3. Memperoleh perlindungan dalam melaksnakan tugas dan hak atas

kekayaan intelektual;

4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran

untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan

kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai

dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-

undangan;

7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan

tugas;

8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;

9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan

pendidikan;

10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan

kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
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11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.47

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban;

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akadmik dan kompetensi

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni.

3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis

kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang

keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik

guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.48

c. Peran Guru dalam Pembelajaran

Dapat diidentifikasikan sedikitnya 19 peran guru, yakni:

1. Guru sebagai pendidik;

2. Pengajar;

3. Pembimbing;

4. Pelatih (pemberi latihan-latihan keterampilan);

5. Penasehat;

6. Pembaharu (innovator);

7. Model dan teladan;

47 M. Sumardi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru
dan Dosen,(Media Pustaka Mandiri), hlm. 10-11.

48 Ibid. hlm. 14.
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8. Guru sebagai pribadi;

9. Peneliti;

10. Pendorong kreatifitas;

11. Pembangkit pandangan;

12. Pekerja rutin;

13. Pemindah kemah (meninggalkan hal lama menuju hal yang baru);

14. Pembawa cerita;

15. Aktor;

16. Emancipator (memahami potensi peserta didik);

17. Evaluator;

18. Pengawet (mewariskan budaya dari generasi ke generasi); dan

19. Sebagai kulminator ( bertahap) awal hingga akhir.49

Dengan melihat beberapa definisi di atas dapat ditarik pengertian bahwa

guru adalah orang yang berusaha mempengaruhi, mendidik, mengajar, mengasah,

membiasakan, melatih, mengatur serta memberi suri teladan untuk membentuk

pribadi anak didik dalam hal ibadah, jasmani, rohani, intelektual dan keterampilan

yang akan dipertanggungjawabkan pada orang tua murid, masyarakat serta Allah

SWT.

Berdasarkan pengertian kompetensi, jika digabungkan dengan sebuah

profesi yaitu guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara

49 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Op. Cit. hlm. 37.
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bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewewenangan guru dalam

melaksanakan profesi keguruannya.

Kompetensi guru adalah kemampuan, keahlian atau keterampilan yang

dimiliki oleh seorang guru yang mencangkup kognitif, afektif serta psikomotorik.

Kompetensi guru mengacu pada perfomance (perilaku nyata) dan perbuatan yang

rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksaanan tugas-tugas

pendidikan.

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus

ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kenerjanya secara tepat dan efektif.

Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan

pembelajaran dan pendidikan di sekolah namun kompetensi guru tidak berdiri

sendiri, tetapi dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman dan

lamanya mengajar.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi, disamping

kode etik sebagai regulasi perilaku prodesional yang ditetapkan dalam prosedur

dan system pengawasan tertentu. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara

menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencangkup

penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang

mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.50

Kompetensi guru diperlukan untuk mengembangkan dan mendemontrasikan

perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan

50 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2007), hlm. 26.
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mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan dan aplikasi suatu

keterampilan dan pengetahuan yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata.

Kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru merupakan gambaran

dari kemampuan yang telah dikuasainya sebagai seorang guru.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru

adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi

keguruannya. Tugas keguruan meliputi seluruh kegiatan atau usaha guru dalam

mencapai tujuan pendidikan nasional. Di antara sekian banyak tugas dan

kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, diantaranya adalah:

a. Mengajarkan sesuai dengan kemampuan (bidang keilmuannya), dalam

arti, pendidik harus memahami dan menguasai ilmu yang diajarkan serta

peta konsep dan fungsinya agar tidak menyesatkan dan harus selalu

belajar untuk mendalami ilmu.

b. Berperilaku rabbani, taqwa dan taat kepada Allah.

c. Memiliki integritas moral sebagaimana rasul bersifat shiddiq, amanah,

tabligh dan fathanah.

d. Mencintai dan bangga terhadap tugas-tugas keguruan dan

melaksanakannya dengan penuh gembira, kasih sayang, tenang dan

sabar.

e. Memiliki perhatian yang cukup dan adil terhadap individualitas dan

kolektivitas peserta didik.

f. Sehat rohani, dewasa, menjaga keilmuan diri (wara’), humanis,

berwibawa dan penuh keteladanan.
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g. Menjalin komunikasi yang harmonis dan rasional dengan peserta didik

dan masyarakat.

h. Menguasai perencanaan, metode dan strategi mengajar dan juga mampu

melaksanakan pengelolaan kelas dengan baik.

i. Menguasai perkembangan fisik dan psikis peserta didik serta

menghormatinya.

j. Eksploratif, apresiatif, responsif dan inovatif terhadap perkembangan

zaman.

k. Menekankan pendekatan student centered, learning by doing, dan kajian

kontenstual-integral.

l. Melakukan promosi wacana dan pembentukan watak dan sikap keilmuan

yang otonom.

Dalam UU RI tentang Guru dan Dosen pasal 8 disebutkan,”Guru wajib

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang tersebut, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru

atau dosen dalam melakanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi bagi seorang guru sangatlah penting, karena sebagai orang yang

professional, guru dididik secara khusus oleh lembaga pendidikan formal tertentu

yang berwenang untuk memperoleh kompetensi. Kompetensi itu meliputi

pengetahuan, keterampilan, kepribadian,dan pengalaman dalam bidang

pendidikan.
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Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang

yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian sesuai dengan tuntutan bidang

kerja yang bersangkutan, sehingga kompetensi yang dimiliki guru akan

menunjukkan kualitas seorang guru dalam melaksanakn tugasnya. Dan

kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan

profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

B. Penelitian terdahulu yang relevan

Dalam proses penulisan tesis ini penulis mendapatkan kajian yang relevan

selama proses penelitian dan penulisan, yang membahas tentang Syekh Az-

Zarnuji dan karya satu-satunya yaitu kitab Ta’limul Muta’allim. Terdapat dalam

beberapa buku dan juga terdapat dalam tesis, di antaranya terdapat banyak

terjemah kitab ini. Yaitu, buku karangan Drs. H. Aliy As’ad yang berjudul

Terjemah Ta’limul Muta’allim, Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan.

Buku karangan Drs. A. Ma’ruf Asrori yang berjudul Etika Belajar Bagi Penuntut

Ilmu: Terjemah Ta’limul Muta’aallim, buku karangan Syekh Ibrahim Bin Ismail

yang berjudul Petunjuk Menjadi Cendikiawan Muslim: Terjemah dari Kitab

Syarah Ta’limul-Muta’allim. Buku-buku tersebut di samping menerjemahkan

kitab Ta’lim Muta’allim, juga banyak memuat informasi lain seperti biografi

Syekh Az-Zarnuji, menjelaskan tentang kedudukan hadits yang terdapat di kitab

Ta’lim Muta’allim dan analisa dari masing-masing pendapat sang penerjemah.

Penelusuran penulis terhadap pembahasan tentang pemikiran az-Zarnuji

dalam Ta’lim al muta’allim sudah ada yang meneliti. Dan pembahasan tentang
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guru sudah ada yang meneliti. Akan tetapi sejauh pengetahuan penulis,

pembahasan-pembahasan tersebut masih berupa kajian sepintas, kurang

mendetail, dan tidak analitis. Dengan demikian pembahasan tersebut tentunya

tidak dapat dikatakan sebagai pembahasan yang penuh tentang pemikiran az-

Zarnuji tentang kompetensi guru.

Selain buku-buku yang relevan diatas terdapat beberapa literatur yang

terkait dengan tokoh az-Zarnuji dan membahas kitab Ta’lim al-Muta’allim ,

diantaranya adalah hal tersebut dapat dilihat dari tulisan Drs. H. Busyairi Madjidi

dalam bukunya yang berjudul “Konsep Kependidikan para filosof Muslim”.51

Dalam buku ini memperkenalkan tujuh tokoh sarjana muslim zaman silam.

Tokoh-tokoh muslim ini memiliki muatan ilmu-ilmu pada zamannya yang sangat

luas dan mereka mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah pendidikan

salah satunya az-Zarnuji. Busyairi menyebutkan dalam pendidikan Islam az-

Zarnuji menitik beratkan pada pengajaran ilmu-imu syariah berabad-abad

lamanya. Dunia pendidikan Islam di Timur tengah seperti pada system pendidikan

madrasah (madrasah Nizamiah, shalahiyah) dimana ilmu-ilmu hikmah tidak diberi

tempat sama sekali dalam kurikulumnya. Sistem pendidikan ala madrasah

Nizamiah yang dibawa oleh Syekh az-Zarnuji ke Indonesia, lewat kitabnya

“Ta’lim Muta’allim”. Pendangannya terhadap ilmu hikmah sebagai ilmu yang

haram dipelajari adalah mazhab sunni zaman abad pertengahan yang

mempengaruhi pesantren Indonesia.

51 Drs. H. Busyairi Madjidi, Konsep Kependidikan para filosof Muslim, (Yogyakarta: Al-
Amin Press. 1997), hlm. 7-9.
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Abudin Nata dalam bukunya “Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam:

Seri Kajian Filsafat”52 yang mebicarakan tentang situasi pendidikan pada masa

az-Zarnuji, konsep pendidikan az-Zarnuji yang meliputi: pembagian ilmu, tujuan

dan niat belajar, metode pembelajaran dan membicarakan tentang aspek-aspek

pendidikan yang amat penting.

S.M. Zianuddin Alavi dalam bukunya “Muslim Educational Thought in the

Middle Age”53 yang diterjemahkanoleh Abudin Nata dalam bahasa Indonesia

dengan judul “Pemikiran Pendidikan Islam Pada Abad Klasik dan Pertengahan”.

Dalam buku ini disebutksn oleh S.M. Zianuddin Alvi bahwa salah seorang

pemikir kependidikan pada abad pertengahan yaitu az-Zarnuji telah memberikan

sumbangsih terhadap perkembangan pendidikan Islam. Menurut Zianuddin, az-

Zarnuji dalam menyumbangkan pemikirannya lebih menyusung ide-ide etiksn

dalam pendidikan terutama dalam pembelajaran yaitu bagaimana etika seorang

murid terhadap gurunya, sebaliknya etika seorang guru terhadap murid-muridnya.

Selain buku-buku di atas, penulis juga menemukan beberapa tulisan

berbentuk tesis yang relevan dengan kajian penulis yang membahas tentang az-

Zarnuji namun bukan tentang kompetensi Gurunya. Beberapa diantara hal tersebut

dapat dilihat dari tulisan Asnah, yang judulnya “Moralitas Kependidikan Islam;

52 Buku Abudin Nata, Pemikiran para tokoh Pendidikan islam: seri kajian filsafat, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet Ke-3, hlm. 104.

53 S.M. Zianuddin Alavi, Muslim Educational Thought in the Middle Age atau Pemikiran
Pendidikan Islam Pada Abad Klasik dan Pertengahan, Terj. Abudin Nata, (Bandung: Angkasa,
2003), hlm. 90-93.
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Suatu Telaah Kritis terhadap Pemikian Burhan al-Din al-Zarnuji dalam Kitab

Ta’lim al- Muta’allim”,54

Pada tulisan yang lain yaitu tulisan Yundri Akhyar dalam tulisannya

“Relevansi metode belajar dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim Thariqat at-Ta’allum

dengan metode belajar modern (studi Pemikiran Tarbiyah Az-Zarnuji)”. Dalam

tulisan ini, dijelaskan tentang metode belajar dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim

Thariqat at-Ta’allum terdiri dari 13 pasal. Metode belajar yang az-Zarnuji

kembangkan dalam kitab tersebut bukan hanya bersifat strategik tetapi juga etik,

seperti menekankan aspek moral pada anak didik. Mengenai pemilihan ilmu, guru,

teman, Tawakal, tahan derita, memuliakan guru, kitab dan lainnya. Hal-hal seperti

ini kurang diperhatikan, bahkan tidak dimasukkan dalam metode belajar

modern.55

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hilyatus Saihat, Konsep Memuliakan

Guru Menurut Al-Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Al-Muta'allim, kesimpulan dari

hasil penelitian beliau ini adalah  (1) Murid tidak akan memperoleh ilmu yang

manfaat tanpa adanya pengagungan dan pemuliaan terhadap ilmu dan orang yang

mengajarnya (guru) menjadi semangat dan dasar adanya penghormatan murid

terhadap guru. Posisi guru yang mengajar ilmu. Walaupun hanya satu huruf dalam

konteks kegunaan disebut sebagai bapak spiritual, sehingga kedudukan guru

sangat terhormat dan tinggi yang memberi konsekuensi bagi sikap dan perilaku

54 Asnah, “Moralitas Kependidikan Islam; Suatu Telaah Kritis terhadap Pemikian Burhan
al-Din al-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim al- Muta’allim”, Tesis konsentrasi Pendidikan Islam,
(Pekanbaru: Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2003), hlm. 113.

55 Yundri Akhyar, “Relevansi metode belajar dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim Thariqat at-
Ta’lim dengan metode belajar Modern ( Studi Pemikiran Tarbiyah Az-Zarnuji)”, Tesis konsentrasi
Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), hlm. 128-129.
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murid sebagai manifestasi penghormatan terhadap guru. Hakikat memuliakan

guru menurut al-Zarnuji adalah ditempatkannya guru pada posisi yang tinggi,

sehingga harus dihormati dalam segala hal, baik dalam situasi pendidikan formal

maupun non formal (lingkungan sosial kemasyarakatan). Bentuk penghormatan

tersebut dapat direalisasikan melalui sikap dan prilaku sehari-hari serta dalam

wujud materi (finansial).56

Tulisan yang lainnya yaitu tulisan Khairani dalam tulisannya “Pemikiran al-

Zarnuji tentang guru dan murid dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim thariqu at-

ta’allum di tinjau dari teori manajemen kelas.” Khairani menyimpulkan bahwa

hakekat guru menurut az-Zarnuji adalah menempatkan guru pada posisi yang

tinggi, sehingga harus dihormati dan ditakdimi, baik dalam situasi di kelas

maupun di luar kelas. Pribadi guru yang ideal menurut az-Zarnuji, yaitu guru yang

memiliki kepribadian dan memiliki kecerdasan ruhaniah disamping kecerdasan

intelektual, yaitu guru yang alim, wara’ dan mempunyai kesalehan. Sedangkan

murid sebagai individu yang belajar menunjukkan keseriusan dan kesungguhnan

dalam belajar sebagai manifestasi daya juang dalam pencapain ilmu yang setia

setiap saat menerima ilmu yang diajarkan oleh guru dalam rangka mencari ridha

Allah dan untuk menuai kemanfaatannya.57

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Juni Arfida, Kompetensi Guru

Persfektif Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Undang-Undang No.14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen. Juni menyimpulkan guru adalah a) mengikuti jejak

56 Hilyatus Saihat, Konsep Memuliakan Guru Menurut Al-Zarnuji Dalam Kitab Ta'lim Al-
Muta'allim, Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008, hlm. 64.

57 Hairani, “Pemikiran al-Zarnuji tentang guru dan murid dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim
thariqu at-ta’allum di tinjau dari teori manajemen kelas.” Tesis konsentrasi Manajemen
Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Pascasarjana Uin Suska Riau, 2014), hlm. 148.
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Rasulullah dalam tugas dan kewajibannya (alim), b) seorang guru harus alim

(berilmu dan intelektual), c) berpengalaman/lebih tua, guru akan dapat

memerankan diri sebagai seorng pemimpin dan pembimbing dalam proses belajar

mengajar, d) memberikan kasih sayang terhadap anak didik, e) menjadi teladan

terhadap anak didik, f) menghormati kode etik guru, g) seorang guru juga harus

berkomunikasi dengan baik terhadap lingkungan, keluarga dan kepada anak didik,

maka pemikiran Al-Ghazali tersebuut relevan dengan kompetensi guru yang

dibawa undang-undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang meliputi

kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan sosial.58

Tulisan yang lain yaitu tulisan Ebin Saleh Hasibuan, Etika Hubungan Murid

dengan Guru dalam Pembelajaran (Kajian terhadap Pemikiran az-Zarnuji dalam

Kitab Ta’lim al-Muta’allim). Ebin menyimpulkan bahwa ada lima etika hubungan

murid dengan guru dalam pembelajaran yaitu: menghormati guru, memuliakan

kitab dan ilmu, sabar menghadapi guru dalam hal aktif ketika belajar, tidak

berpindah-pindah tempat duduk maupun pindah sekolah, membuat catatan,

mengulang pelajaran, tawaduk (rendah hari) ketika berhadapan dengan guru,

sungguh-sungguh ketika belajar yang didukung dengan niat dan cita-cita, untuk

menguatkan etika murid terhadap guru, maka guru harus memiliki ilmu dalam

pembelajaran, wara’ atau mampu menjadi contoh bagi muridnya khususnya

tentang etika, lebih tua atau lebih dewasa.59

58 Juni Arfida, “Kompetensi Guru Persfektif Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Undang-
Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, ”Tesis Konsentrasi Pendidikan Agama Islam,
(Pekanbaru: Pascasarjana Uin Suska Riau, 2015), hlm. 127-128.

59 Ebin Saleh Hasibuan, “Etika Hubungan Murid dengan Guru dalam Pembelajaran (Kajian
terhadap Pemikiran az-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim al-Muta’allim),” Tesis konsentrasi Pendidikan
Agama Islam, (Pekanbaru: Pascasarjana Uin Suska Riau, 2017), hlm. 189-192.



37

Melihat pada kajian para pakar di atas, penulis melihat adanya sisi-sisi yang

belum terungkap dan terselami secara penuh dalam mengetengahkan Relevansi

Kompetensi Guru Menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dengan

demikian kajian terhadapnya terasa perlu dan patut diketengahkan.

C. Riwayat hidup az-Zarnuji

1. Masa kelahirannya

Berbicara mengenai riwayat hidup az-Zarnuji hanya sedikit sekali buku

yang mengungkapkan sejarah az-Zarnuji. Hal ini juga diungkapkan Dr.

Muhammad Abdul Qadir “sedikit sekali yang mengungkapkan riwayat hidup

beliau”. Menurut Muhammad Abdul Qadir seperti dikutip Abudin Nata, nama asli

Az-Zarnuji adalah “Burhan Al-Islam Al-Zarnuji”, terkenal dengan panggilan az-

Zarnuji. Az-Zarnuji nama marga yang diambil dari nama kota tempat beliau

berada, yaitu kota Zarnuj. Di antara dua kata itu ada yang menuliskan gelar

Burhanuddin (bukti kebenaran agama), sehingga menjadi Syaikh Burhanuddin az-

Zarnuji.60 Namun demikian nama ini masih di perdebatkan kebenarannya, karena

masih belum ditemukan data yang valid mengenai nama asli az-Zarnuji.

Khairuddin al-Zarkeli menuliskan nama az-Zarnuji dengan an-Nu’man bin

Ibrahim bin Khalil az-Zarnuji Tajuddin.61 Nama akhirnya dinisbahkan dari daerah

tempat dia berasal, yakni Zarnuj, yang akhirnya berasal, yakni Zarnûj yang

akhirnya melekat sebagai nama panggilan. Plessner, dalam The Encyclopedia of

60 Aliy As'ad, Op. Cit., hlm. ii
61 Khairuddin al-Zarkeli, al-A‟lâm Qâmûs Tarâjum, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Ilm), hlm. 35
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Islam mengatakan bahwa nama asli tokoh ini sampai sekarang belum diketahui

secara pasti, begitu pula karir dan kehidupannya.62

Menurut M. Plessner, az-Zarnuji hidup antara abad ke-12 dan ke-13. Dia

adalah seorang ulama fiqh bermadzhab Hanafiyah,63 dan tinggal di wilayah

Persia. Plessner memperkirakan tahun yang relatif lebih mendekati pasti mengenai

kehidupan az-Zarnuji. Dia juga merujuk pada data yang dinyatakan oleh Ahlwardt

dalam katalog perpustakaan Berlin, Nomor III, bahwa az-Zarnuji hidup pada

sekitar tahun 640 H (1243 M), perkiraan ini didasarkan pada informasi dari

Mahmud bin Sulaiman al-Kafrawi dalam kitabnya, al-A‟lâm al-Akhyâr min

Fuqahâ' Mażhab al-Nu‟mân al-Mukhđar, yang menempatkan az-Zarnuji dalam

kelompok generasi ke-12 ulama madzhab Hanafiyah.64 Kemudian, Plessner

menguji perkiraan Ahlwardt dengan mengumpulkan data kehidupan sejumlah

ulama yang diidentifikasikan sebagai guru az-Zarnuji, atau paling tidak, pernah

berhubungan langsung dengannya. Di antaranya adalah:

a. Imam Burhân al-Dîn ‗Alî bin Abî Bakr al- Farghinanî al-Marghinanî (w.

593 H/ 1195 M).

b. Imam Fakhr al-Islâm Hasan bin Manșûr al-Farghani Khadikan (w. 592

H/ 1196 M).

c. Imam Ẕahir al-Dîn al-Hasan bin ‗Alî al-Marghinanî (w. 600 H/ 1204 M).

62 M. Plessner, az-Zarnûjî‖ dalam A. J. Wensinck (Eds.), The Encyclopedia of Islam, Vol.
VIII (Leiden: E. J. Brill, 1913-1934), hlm. 1218

63 Mazhab Hanafiyah adalah aliran mazhab fiqh yang disponsori oleh Imam Abu Hanifah.
Ciri utama mazhab ini adalah mengutamakan ra‘yu dan qiyas di samping al-Qur‘an dan al-Hadits
sebagai pedoman. Aliran ini berkembang di Khurasan dan Transoxiana. Lihat, Abû al-A‘la al-
Maudûdî, al-Khilâfah wa al-Mulk,Terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1990), Cet. III
hlm. 285-303

64 M. Plessner, az-Zarnuji dalam Ahmad al-Syantanawî, Dâ‟irât al-Ma‟ârif al-Islâmiyah,
Juz. 10, hlm.345
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d. Imam Fakhr al-Dîn al-Khasani (w. 587 H/ 1191 M).

e. Imam Rukn al-Dîn Muhammad bin Abî Bakr Imam Khawaharzada (573

H/ 1177).65

Berdasarkan data di atas, Plessner sampai pada kesimpulan bahwa waktu

kehidupan az-Zarnuji lebih awal dari waktu yang diperkirakan oleh Ahlwardt.

Namun, Plessner sendiri tidak menyebut tahun secara pasti, hal lain yang

disimpulkan secara lebih meyakinkan adalah bahwa kitab Ta’lîm al- Muta’allim

ditulis setelah tahun 593 H.

Ahmad Fuad al-Ahwani memperkirakan bahwa az-Zarnuji wafat pada tahun

591 H/ 1195M.66 tahun wafat az-Zarnuji itu masih harus dipastikan, karena

ditemukan beberapa catatan yang berbeda-beda, yaitu tahun 591 H, 593 H, dan

597 H.67

2. Pendidikan az-Zarnuji

Mengenai riwayat pendidikannya bahwa az-Zarnuji menuntut ilmu di

Bukhara dan Samarkand. Yaitu kota yang menjadi pusat kegiatan keilmuan,

pengajaran dan lain-lainnya. Sedangkan guru-gurunya adalah Burhanuddiin Ali

Bin Abu Bakar Al-Marghinani, ulama besar bermazhab Hanafi yang mengarang

kitab Al-Hidayah, Ruknul Islam Muhammad Bin Abu Bakarpopuler dengan

Imaam Zadeh. Beliau ulama besar ahli fikih bermazhab Hanafi, pujangga

sekaligus penyair, pernah menjadi mufti di Bukhoro dan sangat mashur

65 M. Plessner, az-Zarnuji dalam A. J. Wensinck (Eds.), The Encyclopedia of Islam, Vol.
VIII, hlm. 1218.

66 Ahmad Fuad al-Ahwani, al-Tarbiyah fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Ma‘arif), hlm. 238.
67 Aliy As'ad, Op. Cit., hlm. iii.
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fatwafatwanya. Wafat tahun 573H/1177 M. Ruknuddin al-Firginanî, seorang ahli

fiqih, sastrawan dan penyair yang wafat tahun 594 H/ 1196 M; Hammâd bin

Ibrâhim, seorang ahli ilmu kalam di samping sebagai sastrawan dan penyair, yang

wafat tahun 594 H/ 1170 M. Syaikh Fakhrudi Al-Kasyani, pengarang kitab Bada-i

'us shana'i wafat tahun 587 H/1191 M. Syaikh Fakhrudin Qadli Khan Al

Ouzjandi. Beliau wafat tahun 592 H/1196 M.68

Berdasarkan informasi tersebut, ada kemungkinan besar bahwa az-Zarnuji

selain ahli dalam bidang pendidikan dan tasawuf, beliau juga menguasai bidang

ilmu pengetahuan yang lainnya, seperti sastra, fiqih, ilmu kalam dan lain

sebagainya, sekalipun belum diketahui dengan pasti bahwa untuk bidang tasawuf

ia memiliki seorang guru tasawuf yang masyhur. Namun dapat diduga bahwa

dengan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang fiqih dan ilmu kalam

disertai jiwa sastra yang halus dan mendalam, seseorang telah memperoleh akses

(peluang) yang tinggi untuk masuk ke dalam dunia tasawuf. Dalam sejarah

pendidikan kita mencatat, paling kurang ada lima tahap pertumbuhan dan

perkembangan dalam bidang pendidikan Islam. Pertama pendidikan pada masa

Nabi Muhammad saw. (571-632 M.), kedua pendidikan pada masa Khulafaur

Rasyidin (632-661 M.), ketiga pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damsyik

(661-750 M.), keempat pendidikan pada masa Kekuasaan Abbasiyah di Baghdad

(750-1250 M.), dan kelima pendidikan pada masa jatuhnya kekuasaan khalifah di

Baghdad (1250-sekarang).69

68 Ibid.
69 Zuharini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. III, hlm. 7.
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Jika melihat guru-guru Syaikh az-Zarnuji tersebut, dan dikaitkan dalam

periodisasi di atas, bahwa az-Zarnuji hidup sekitar akhir abad ke-12 dan awal abad

ke-13 (591-640 H./ 1195-1243 M.). Dari kurun waktu tersebut dapat diketahui

bahwa az-Zarnuji hidup pada masa keempat dari periode pertumbuhan dan

perkembangan pendidikan Islam sebagaimana disebutkan di atas, yaitu antara

tahun 750-1250 M. Dalam catatan sejarah, periode ini merupakan zaman

keemasan atau kejayaan Peradaban Islam pada umumnya, dan pendidikan Islam

pada khususnya. Pada masa tersebut, kebudayaan Islam berkembang dengan pesat

yang ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat

dasar sampai pendidikan dengan tingkat perguruan tinggi. Di antara lembaga-

lembaga tersebut adalah Madrasah Niẕamiyah yang didirikan oleh Niẕam al-

Muluk (457H./106M.), Madrasah al-Nuriyah al-Kubra yang didirikan oleh

Nuruddin Mahmud Zanki pada tahun 563H./1234M. di Damaskus dengan

cabangnya yang amat banyak di kota Damaskus, Madrasah al-Mustansiriyah

Billah di Baghdad pada tahun 631 H./1234 M.70 Sekolah yang disebut terakhir ini

dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai seperti setiap siswa dibuatkan

kamar sendiri (dalam komplek asrama dan diberikan beasiswa bulanan. Pada

setiap madrasah, dan di tempat-tempat umum, selalu didirikan perpustakaan.

Sebagai contoh di Marv saja, terdapat 10 perpustakaan, dan setiap perpustakaan

terdapat 12.000 jilid buku. Setiap peminjaman buku sudah dibatasi waktunya,

serta denda keterlambatannya. Guru-gurunya sudah terbagi atas Mudarris

(Profesor) dan Mu'ids (asistens). Pengajarnya dalam memberikan pelajaran sudah

70 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-
Ruzz Media, 2009), Cet. II, hlm. 51.
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duduk di kursi. Sementara kurikulum pembelajaran diutamakan fikih, hadits, tafsir

dan teori-teori keilmuan (umum), matematika dan pengobatan.71

Di samping ketiga madrasah tersebut, masih banyak lagi lembaga-lembaga

pendidikan Islam lainnya yang tumbuh dan berkembang pesat pada zaman az-

Zarnuji hidup. Dengan memperhatikan infomasi tersebut di atas, tampak jelas,

bahwa az-Zarnuji hidup pada masa ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam

tengah mencapai puncak keemasan dan kejayaannya. Yaitu pada akhir masa

Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya pemikir-pemikir Islam ensiklopedik

yang sukar ditandingi oleh pemikir-pemikir yang datang kemudian. Kondisi

pertumbuhan dan perkembangan tersebut di atas amat menguntungkan bagi

pembentukan az-Zarnuji sebagai seorang ilmuan atau ulama yang luas

pengetahuannya. Atas dasar ini tidak mengherankan jika Plessner, seorang

orientalist, menyebutkan dalam ensiklopedinya bahwa az-Zarnuji termasuk

seorang filosof Arab.72

3. Situasi Pendidikan pada Zaman az-Zarnuji

Dalam sejarah pendidikan Islam, terdapat lima tahap pertumbuhan dan

perkembangan pendidikan. Pertama, pendidikan pada masa Nabi Muhammad

saw. (571-632 M). Kedua, pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin (632-661

M). Ketiga, pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damsyik (661-750 M).

Keempat, pendidikan pada masa jatuhnya khalifah di Baghdad (750-1258 M).

71 Muhammad Sholikhin, Menyatu diri dengan Ilahi, (Yogyakarta: Narasi, 2010), Cet. I,
hlm. 76

72Aliy As'ad, Op. Cit., hlm. iv.
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Dari periodisasi di atas, Az-Zarnuji hidup pada masa keempat dari periode

pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, antara 750-1258 M. Dalam

catatan sejarah, periode ini merupakan zaman keemasan peradaban Islam,

terutama dalam bidang pendidikan Islam. Pada masa itu kebudayaan Islam

berkembang pesat dengan ditandai oleh tumbuhnya berbagai lembaga pendidikan,

mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Di antaranya adalah

Madrasah Nizhamiyah, yang didirikan oleh Nizham Al-Mulk (457-1106 M),

Madrasah Al-Nuriyah Al-Kubra, didirikan oleh Nuruddin Mahmud Zanki (563-

1167 M), Madrasah Al-Mustansyirah didirikan oleh khalifah Abbasyiah, Al-

Mustansir Billah di Baghdad (631 H/1234 M). Selain ketiga madrasah tersebut,

masih banyak lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang pesat

pada zaman Az-Zarnuji hidup. Dengan informasi tersebut, tampak jelas bahwa

beliau hidup pada masa ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam mengalami

puncak kejayaan, yaitu pada masa Abbasyiah yang ditandai dengan munculnya

pemikir-pemikir Islam ensiklopedik yang sukar ditandingi. Kondisi pertumbuhan

dan perkembangan tersebut sangat menguntungkan bagi pembentukan Az-Zarnuji

sebagai seorang ilmuwan atau ulama yang luas pengetahuannya.

4. Karya az-Zarnuji

Kitab Ta’lîm al-Muta’allim, merupakan satu-satunya karya az-Zarnuji yang

sampai sekarang masih ada.73 Sebagaimana pendapat Haji Khalifah dalam

bukunya Kasf al-Dzunûn, an Asmâ' al-Kitâb al-Funûn, dikatakan bahwa Ta’lîm

73 Ibid.
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al- Muta’allim merupakan satu-satunya karya Imam az-Zarnuji. Kitab ini telah

diberi catatan komentar (Syarah) oleh Ibnu Ismâ‘il. Dua alasan, paling tidak bisa

diungkap untuk menjelaskan masalah ini. Pertama, sang pengarang tidak begitu

menonjol dalam dunia peradaban muslim, tidak seperti Imam Ghazali, Ibnu Hajar

atau Imam syafi‘i, membuat tidak adanya orang yang tertarik untuk membukukan

biografi tokoh ini. Kedua, masih berkolerasi dengan alasan pertama, ketidak

masyhuran sang pengarang sebagai alasan pertama, bisa juga disebabkan karena

kurang produktifnya sang pengarang dalam menelurkan karya-karyanya.

Buktinya, di Indonesia sendiri kitab dengan pengarang yang sama dengan Ta’lim

Muta’allim tidak ditemukan.74

Kitab karya az-Zarnuji ini telah menarik banyak perhatian yang sangat besar

dari berbagai ulama dan peneliti baik dari Islam sendiri maupun dari non Islam

atau Barat. Di antara ulama yang telah memberikan syarah atas kitab Ta’lîm ini

adalah Ibrâhim ibn Ismâ‘il, Yahya ibn Ali Nașuh, Abdul Wahâb al-Sya‘ranî, al-

Qadhi, Zakaria al-Anșârî, Nau‘I, Ishâq Ibn Ibrâhim al-Anșârî, dan Osman

Fazari.75 Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa kitab karya az-Zarnuji ini

telah banyak menarik perhatian yang sangat besar dari para orientalis dan para

penulis barat. Di antara tulisan yang menyinggung kitab ini dapat dikemukakan

antara lain: G.E. Von Grunebaum dan T.M. Abel yang menulis Ta’lîm al-

Muta’allim Thurûq al-Ta‟allum: Instruction of the Students: The Method of

Leaning; Carl Brockelmann dengan bukunya Gescicte der Arabischem Litteratur;

74 Ahmad Mujib El-Shirazy dan Fahmi Arif El-Muniry, Landasan Etika Belajar Santri,
(Ciputat: Sukses Bersama, 2007), Cet. II, hlm, 65.

75Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1992), Cet.
VII, hlm.155.
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Mehdi nakosten dengan tulisannya History of Islamic Origins of Western

Education A.D. 800-1350, dan lain sebagainya.

5. Latar Belakang Penulisan Kitab Talim Muta’allim

Latar belakang penulisan kitab Ta’lim Muta’allim adalah beliau pengarang

kitab Ta’lim Muta’allim yaitu Syekh Az-Zarnuji memperhatikan para pelajar

(santri), sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tetapi

banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa

pengamalan ilmu tersebut dan penyebarannya. Hal itu terjadi karena cara mereka

menuntut ilmu salah, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan, barang siapa salah

jalan, tentu akan tersesat. Tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu Az-

Zarnuji ingin menjelaskan kepada para santri cara mencari ilmu, menurut kitab-

kitab yang pernah beliau baca dan menurut nasehat para guru beliau yang ahli

ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas

mendoakan beliau sehingga Az-Zarnuji mendapatkan keuntungan dan

keselamatan di akhirat. Begitu doa Az-Zarnuji dalam sholat istikharah ketika akan

menulis kitab Ta’lim muta’allim.

6. Gambaran Umum Kitab Ta’lim Al-Muta’allim76

Dalam pembahasan kitab Ta’lim al-Muta’allim yang dikemukakan oleh Az-

Zarnuji, terdiri dari tiga belas pasal yaitu: pertama, Pengertian ilmu, fiqih dan

keutamaannya, kedua, Niat dalam belajar, ketiga, Memilih ilmu, guru, teman dan

76 Aliy As'ad, Op. Cit., hlm. 4-147.
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tentang ketabahan, keempat, Penghormatan ilmu dan Guru, kelima, Ketekunan,

Kontinuitas, dan minat, keenam, Permulaan belajar, kuantitas dan tata tertib

belajar, ketujuh, Tawakal, kedelapan, Waktu keberhasilan, kesembilan, Kasih

sayang dan nasehat, kesepuluh, Mencari faidah, kesebelas, wara ketika belajar,

keduabelas, penyebab hafal dan penyebab lupa, ketigabelas, sumber dan

penghambat rizki, penambah dan pemotong usia.

a. Pengertian ilmu, fiqih dan keutamaannya.

Dalam bab ini terdiri dari 5 pembahasan yaitu:

1. Kewajiban belajar

Rasulullah saw. Bersabda:

طلب العلم فریضة على كل مسلم و مسلمة 

“ Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat.”

Belajar itu hukumnya fardlu bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun

perempuan. Namun demikian, menurut Az-Zarnuji manusia tidak diwajibkan

mempelajari segala macam ilmu, tetapi hanya diwajibkan mempelajari ilm al hal

(pengetahuan-pengetahuan yang selalu diperlukan dalam menjunjung kehidupan

agamanya).

Di samping itu, manusia juga diwajibkan mempelajari ilmu yang diperlukan

setiap saat. Karena manusia diwajibkan shalat, puasa dan haji, maka ia juga

diwajibkan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban tersebut.

Sebab apa yang menjadi perantara pada perbuatan wajib, maka wajib pula

hukumnya.
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Demikian pula, manusia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan

dengan berbagai pekerjaan atau karirnya. Seseorang yang sibuk dengan tugas

kerjanya (misalnya berdagang), maka ia wajib mengetahui bagaimana cara

menghindari haram. Disamping itu, manusia juga diwajibkan mempelajari ilmu

ahwal al-qalb, seperti tawakkal, ridha dan sebagainya.

2. Kemuliaan ilmu

Di dalam Al-Qur’an terdapat beberapa dalil mengenai kemuliaan ilmu.

Antara lain ialah, firman Alla swt.,

                
       

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang

berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan

orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak

ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana.77

Tidak seorangpun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Allah Swt. Mengangkat derajat Nabi Adam as diatas para malaikat. Oleh karena

itu, malaikat di perintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam as.

Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara untuk bertakwa.

Dengan takwa manusia menerima kedudukan terhormat disisi Allah dan

keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin

77 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit., Q.S. Ali-‘Imran (3): 18
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Abdullah dalam syairnya: “Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi

pemiliknya, dia perlebihan, dan pertanda segala pujian. Jadikan hari-harimu untuk

menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna.”

Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yag paling unggul. Ilmu yang

dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu paling lurus untuk di

pelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan

petunjuk. Allah yang menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena

itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara’ lebih berat bagi setan daripada

menggoda seribu ahli ibadah tapi bodoh.

3. Belajar ilmu akhlak

Akhlak yang baik dan buruk serta cara menjauhinya, menurut Az-Zarnuji

juga harus dipelajari, agar ia senantiasa bisa menjaga dan menghiasi dirinya

dengan akhlak mulia.

4. Ilmu fardhu dan ilmu yang haram dipelajari

Mempelajari ilmu yang kegunaannya hanya dalam waktu-waktu tertentu,

hukumnya fardlu kifayah seperti ilmu shalat jenazah. Dengan demikian,

seandainya ada sebagian penduduk kampung telah melaksanakan fardlu kifayah

tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi jika seluruh

penduduk kampung tersebut tidak melaksanakannya, maka seluruh penduduk itu

menanggung dosa. Dengan kata lain, ilmu fardlu kifayah adalah di mana setiap

umat Islam sebagai suatu komunitas diharuskan menguasainya, seperti ilmu

pengobatan, ilmu astronomi, dan lain sebagainya.
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Sedangkan mempelajari ilmu yang tidak ada manfaatnya atau bahkan

membahayakan adalah haram hukumnya seperti ilmu nujum (ilmu perbintangan

yang biasanya digunakan untuk meramal). Sebab, hal itu sesungguhnya tidak

bermanfaat dan justru membawa marabahaya karena lari dari kenyataan takdir

Allah tidak akan mungkin terjadi.

5. Definisi Ilmu

Ilmu menurut Az-Zarnuji adalah sifat yang kalau dimiliki oleh seseorang,

maka menjadi jelaslah apa yang terlintas di dalam pengertiannya. Adapun fiqh

adalah pengetahuan tentang kelembutan-kelembutan ilmu. Sedangkan mengenai

keutamaan ilmu, Az Zarnuji mengutip ungkapan seorang penyair sebagai berikut:

“Belajarlah, karena ilmu adalah hiasan bagi penyandangnya, keutamaan dan

tanda semua akhlak yang terpuji. Usahakanlah, setiap hari menambah ilmu dan

berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Belajarlah ilmu fiqh, karena ia

pandu yang paling utama pada kebaikan, taqwa dan adilnya orang yang paling

adil. Ia adalah tanda yang membawa pada jalan petunjuk, ia adalah benteng

yang menyelamatkan dari segala kesulitan. Karena seorang ahli fiqh yang

menjauhi perbuatan haram adalah lebih membahayakan bagi setan dari pada

seribu orang yang beribadah”.

b. Niat dalam belajar

Dalam pasal ini terdiri dari 4 pembahasan yaitu:

1. Niat belajar

Mengenai niat dan tujuan belajar, Az Zarnuji mengatakan bahwa niat yang

benar dalam belajar adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT., memperoleh
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kebahagiaan di dunia dan di akhirat, berusaha memerangi kebodohan pada diri

sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam, dan

mensyukuri nikmat Allah.

2. Niatan baik dan buruk

Sehubungan dengan hal ini, Az-Zarnuji mengingatkan agar setiap penuntut

ilmu tidak sampai keliru menentukan niat dalam belajar, misalnya belajar yang

diniatkan untuk mencari pengaruh, mendapatkan kenikmatan duniawi atau

kehormatan dan kedudukan tertentu.

3. Kelezatan ilmu

Jika masalah niat sudah benar, tentu ia akan merasakan kelezatan ilmu dan

amal serta berkuranglah kecintaannya pada harta dunia.

4. Pantangan orang berilmu

Orang berilmu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina

lantaran tamak terhadap sesuatu yang tidak semestinya, jangan sampai terjerumus

ke dalam lembah kehinaan ilmu dan ahli ilmu. Ia harus tawadu’.

c. Memilih ilmu, guru, teman dan tentang ketabahan.

Dalam pasal ini terdiri dari 5 pembahasan yaitu:

1. Memilih Ilmu

Peserta didik hendaknya memilih ilmu yang terbaik dan ilmu yang

dibutuhkan dalam kehidupan agamanya pada waktu itu, lalu yang untuk waktu

mendatang. Ia perlu mendahulukan ilmu tauhid dan ma‟rifat beserta dalilnya.

2. Memilih guru
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Dalam memilih guru hendaknya mengambil yang lebih alim, wara, dan

yang lebih tua. Dan peserta didik juga harus sabar dan tabah dalam belajar kepada

pendidik yang telah dipilihnya serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.

3. Memilih teman

Peserta didik hendaknya memilih teman yang tekun, wara‟, jujur, dan

mudah memahami masalah. Dan perlu menjauhi pemalas, banyak bicara,

penganggur, pengacau dan pemfitnah. Seorang penyair mengatakan: “Teman

durhaka lebih berbahaya dari pada ular yang berbisa demi Allah Yang Maha

Tinggi dan Suci teman buruk membawamu ke neraka Jahim sedangkan teman

baik mengajakmu ke syurga Na‟im.”

4. Musyawarah

Di samping itu, Az-Zarnuji juga menganjurkan pada peserta didik agar

bermusyawarah dalam segala hal yang dihadapi. Karena ilmu adalah perkara yang

sangat penting, tetapi juga sulit, maka bermusyawarah di sini menjadi lebih

penting dan diharuskan pelaksanaannya.

5. Sabar dan tabah

Sabar dan tabah itu pangkal keutamaan dalam segala hal, tetapi jarang yang

bisa melakukan. Ada dikatakan: “ keberanian ialah sabar sejenak.” Maka

sebaiknya peserta didik mempunyai hati yang tabah dan sabar dalam belajar.

Dalam mempelajari suatu kitab jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna

dipelajari, dalam satu bidang ilmu jangan sampai berpindah ke bidang yang lain

sebelum memahaminya benar-benar, dan juga dalam tempat belajar jangan

berpindah kelain daerah kecuali karena terpaksa. Kalau hal ini di langgar, dapat
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membuat urusan jadi kacau balau, hati tidak senang, waktupun terbuang dan

melukai hati guru.

d. Penghormatan ilmu dan Guru

Dalam pasal ini terdiri dari 8 pembahasan yaitu:

1. Menghargai Ilmu

Menurut Az-Zarnuji, peserta didik harus menghormati ilmu, ahli ilmu dan

gurunya. Sebab apabila melukai gurunya, berkah ilmunya bisa tertutup dan hanya

sedikit kemanfaatannya. “ Dapatnya orang mencapai sesuatu hanya karena

mengagungkan sesuatu itu, dan gagalnya pula karena tidak mau

mengagungkannya. “Tidaklah anda telah tahu, manusia tidak menjadi kafir karena

maksiatnya, tapi jadi kafir lantaran tidak mengagungkan Allah.

2. Menghormati guru

Termasuk menghormati ilmu adalah menghormati guru. Pada prinsipnya,

peserta didik harus melakukan hal-hal yang membuat guru rela, menjauhkan

amarahnya dan mentaati perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama

Allah. Sedangkan cara menghormati pendidik di antaranya adalah tidak berjalan

di depannya, tidak menempati tempat duduknya, tidak memulai mengajak bicara

kecuali atas izinnya, tidak bicara macam-macam di depannya, tidak menanyakan

suatu masalah pada waktu pendidiknya lelah, dan tidak duduk tertalu dekat

dengannya sewaktu belajar kecuali karena terpaksa.

3. Memuliakan Kitab
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Termasuk menghormati ilmu adalah memuliakan kitab. Oleh karena itu,

peserta didik hendaknya tidak mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci.

Demikian pula dalam belajar, hendaknya juga dalam keadaan suci. Sebab ilmu

adalah cahaya, wudhupun cahaya, maka akan semakin bersinarlah cahaya ilmu itu

dengan wudhu. Peserta didik hendaknya juga memperhatikan catatan, yakni selalu

menulis dengan rapi dan jelas, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Di

samping itu, peserta didik hendaknya dengan penuh rasa hormat, ia selalu

memperhatikan secara seksama terhadap ilmu yang disampaikan padanya,

sekalipun telah diulang seribu kali penyampaiannya.

4. Menghormati kawan

Termasuk menghormati ilmu adalah menghormati kawan. Bercumbu rayu

itu tidak dibenarkan, selain dalam menuntut imu. Malah sebaliknya di sini

bercumbu rayu dengan guru dan teman sebangku pelajarannya.

5. Sikap Khidmah

Hendaknya penuntut ilmu memperhatikan segala ilmu dan hikmah atas

dasar selalu mengagungkan dan menghormati, sekalipun masalah yang itu-itu saja

telah ia dengar seribu kali. Adalah dikatakan: “ Barang siapa yang telah

mengagungkan setelah lebih dari seribu kali tidak sebagaimana pada pertama

kalinya, ia tidak termasuk ahli ilmu.”

6. Pemilihan bidang studi

Hendaklah peserta didik jangan menentukan pilihan sendiri terhadap ilmu

yang akan dipelajari. Untuk menentukan ilmu apa yang akan dipelajari,

hendaknya ia musyawarah dengan gurunya, sebab guru sudah lebih
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berpengalaman dalam belajar serta mengetahui ilmu pada seseorang sesuai

bakatnya.

7. Posisi tempat duduk

Diwaktu belajar, hendaklah jangan duduk terlalu mendekati gurunya, selain

bila terpaksa. Duduklah sejauh antar busur  panah. Karena dengan begitu akan

terlihat mengagungkan sang guru.

8. Menghindari akhlak tercela

Az-Zarnuji juga mengingatkan agar peserta didik selalu menjaga diri dari

akhlak tercela, terutama sikap sombong dan takabur.

e. Ketekunan, Kontinuitas, dan minat

Dalam pasal ini terdiri dari 7 pembahasan yaitu:

1. Kesungguhan hati

Peserta didik harus sungguh-sungguh di dalam belajar. Sebagaimana firman

Allah swt. “ Dan orang-orang yang mencari keridhoan Kami, niscaya Kami

tunjukkan mereka kepada ajalan-jalan Kami” (Q.S. Al-Ankabut: 69).

Kesungguhan dan minat yang kuat adalah merupakan pangkal kesuksesan. Oleh

karena itu, barang siapa mempunyai minat yang kuat untuk menghafal sebuah

kitab misalnya. Maka menurut ukuran lahiriyah, tentu ia akan mampu

menghafalnya, separuh, sebagian besar, atau bahkan seluruhnya.

2. Kontinuitas belajar

Peserta didik mampu mengulangi pelajarannya secara kontinu (terus

menerus) pada awal malam dan di akhir malam, yakni waktu antara maghrib dan
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isya‟ dan setelah waktu sahur, sebab waktu-waktu tersebut kesempatan yang

memberkahi.

3. Menyantuni Diri

Peserta didik jangan sampai membuat dirinya terlalu kepayahan, sehingga

lemah dan tidak mampu berbuat sesuatu. Ia harus selalu menyantuni dirinya

sendiri. Keesantunan itu mendasari kesuksesan segala hal.

4. Cita-cita yang luhur

Peserta didik harus memilki cita-cita yang luhur dalam berilmu. Manusia itu

akan terbang dengan cita-citany, sebgaimana halnya burung terbang dengan kedua

sayapnya.

5. Kemutlakan Ilmu

Hendaklah peserta didik bersungguh-sungguh sampai terasa letih guna

mencapai kesuksesan, dan tidak kenal berhenti, dan dengan cara mengahayati

keutamaan ilmu. Ilmu itu kekal, sedang harta adalah fana.

6. Penyebab malas

Sikap malas itu bisa timbul akibat dari lender dahak atau badan berminyak

yang disebabkan orang terlalu banyak makan. Adapun cara mengurangi dahak itu

sendiri adalah bisa dilakukan dengan cara mengurangi makan.

7. Cara mengurangi makan

Cara mengurangi makan bisa dilakukan dengan cara menghayati faedah dan

mamfaat yang timbul dari makan sedikit. Antara lain adalah badan sehat, lebih

terjaga dari yang haram dan berarti pula ikut memikirkan nasib orang lain. Bisa

pula dengan cara meghayati mudharat yang timbul dari akibat makan terlalu
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banyak, antara lain sakit dan bodoh. Caranya lagi untuk mengurangi makan adalah

dengan makanan yang berlemak atau berzat pemuak. Makanlah yang lembut dan

disukai terlebih dahulu. Dan jangan bersama-sama orang yang sedang lapar sekali

selain bila hal itu justru harus dilakukan karena bertujuan baik. Misalnya agar kuat

berpuasa, mengerjakan shalat atau perbuatan-perbuatan lain yang berat, boleh

dilakukan.

f. Permulaan Belajar, Kuantitas dan tata tertib belajar

Dalam pasal ini terdiri dari 16 pembahasan yaitu:

1. Hari mulai belajar

Belajar hendaknya dimulai pada hari rabu, sebab hari itu Allah menciptakan

nur (cahaya), hari sialnya orang kafir yang berarti hari berkahnya orang mukmin.

2. Kuantitas pelajaran

Bagi pemula hendaknya mengambil pelajaran yang sekiranya dapat dikuasai

dengan baik setelah di ulangi dua kali. Kemudian tiap hari ditambah sedikit demi

sedikit, sehingga apabila telah banyak masih mungkin dikuasai secara baik dengan

mengulanginya dua kali, seraya ditambah sedikit demi sedikit lagi. Demikianlah

lambat laun setapak demi setapak. Apabila pelajaran pertama yang dikaji itu

terlalu panjang sehingga para peserta didik memerlukan pengulangan sepuluh

kali, maka untuk seterusnya sampai yang terakhirpun begitu. Karena hal itu

menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan kecuali dengan susah payah.

3. Kualitas pelajaran



57

Sebaiknya dimulai dengan pelajaran-pelajaran yang dengan mudah supaya

mudah difahami. Selain itu, untuk peserta didik yang pemula hendaknya

dipilihkan kitab-kitab yang kecil, sebab dengan begitu akan lebih mudah

dimengerti dan dikuasai dengan baik serta tidak menimbulkan kebosanan.

4. Membuat catatan

Ilmu yang telah dikuasai dengan baik, hendaknya dicatat dan diulangi

berkali-kali. Jangan sampai menulis sesuatu yang tidak dipahami, sebab hal itu

bisa menumpulkan kecerdasan dan waktupun hilang dengan sia-sia belaka.

5. Memahami pelajaran

Peserta didik hendaknya mencurahkan kemampuan dalam memahami

pelajaran dari sang guru, di pikirkan dan sering diulang-ulang sendiri. Karena bila

pelajaran yang baru itu hanya sedikit dan sering diulang-ulang sendiri, akhirnya

dapat dimengerti.

6. Berdoa

Hendaknya pula dengan sungguh-sungguh memanjatkan doa kepada Allah.

Allah tidak mengabaikan orang yang mengharapkan kepada-Nya. Allah insya

Allah mengabulkan doa yang dimohonkan.

7. Diskusi Ilmiah

Diskusi, menurut Az-Zarnuji juga perlu dilakukan oleh peserta didik.

Manfaat diskusi lebih besar dari pada sekedar mengulangi, sebab dalam diskusi,

selain mengulangi juga menambah ilmu pengetahuan. Az-Zarnuji juga

mengingatkan agar diskusi dilaksanakan dengan penuh kesadaran serta

menghindari hal-hal yang membawa akibat negatif.
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8. Pendalaman Ilmu

Peserta hendaknya membiasakan diri sepanjang waktu untuk berpikir

sebelum berbicara. Ucapan adalah laksana anak panah, dimana tepat pada sasaran

bila dibidikkan terlebih dahulu.  Menurut Ushul fiqih berpikir adalah dasar yang

amat penting. Maksudnya hendaklah ucapan ahli fiqih yang teliti itu terlebih

dahulu harus dipikirkan. Modal akal ialah berbicara yang tidak sembarangan serta

dipikirkan terlebih dahulu.

9. Pembiayaan Ilmu

Orang yang sehat badan dan pikirannya, tiada lagi alas an baginya untuk

beljar dan bertafaqquh.

10. Bersyukur

Peserta didik harus menyatakan syukurnya dengan lisan, hati, badan dan

juga hartanya. Mengetahui bahwa kefahaman, ilmu dan taufik itu semuanya

dating dari hadirat Allah swt. Memohon hidayahnya dengan berdoa karena hanya

Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang memohon.

11. Pengorbanan demi ilmu

Peserta didik hendaknya membiasakan diri senang membeli kitab. Sebab hal

itu akan bisa memudahkan ia belajar dan menelaah pelajarannya. Oleh karena itu,

hendaknya peserta didik berusaha sedapat mungkin menyisihkan uang sakunya

untuk membeli kitab. Menurut Az Zarnuji peserta didik di masa dahulu belajar

bekerja dulu, baru kemudian belajar, sehingga tidak tamak kepada harta orang

lain.
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12. Tama’ dan loba

Peserta didik jangan sampai tama’ mengharapkan harta orang lain. Ia

hendaknya memiliki budi pekerti yang luhur. Peserta didik juga jangan sampai

kikir, sukalah membelanjakan hartanya  untuk keperluan diri sendiri dan

kepentingan orang lain. Jika orang alim bersifat tama’, hilanglah nilai ilmunya dan

ucapannya tidak bisa dibenarkan lagi.

13. Lillahi Ta’ala

Pusat harapan peserta didik hanyalah kepada Allah, takutnya hanya kepada

Allah. Barang siapa takut kepada sesama makhluk lalu ia mendurhakai Allah,

maka berarti telah takut kepada selain Allah. Tetapi sebaliknya bila ia telah takut

kepada makhluk namun telah taat kepada Allah dan berjalan pada batas-batas

syariat maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Ia masih dinilai

takut kepada Allah. Begitu pula dalam masalah harapan seseorang.

14. Metode menghafal

Suatu cara yang efisien dan efektif untuk mengahafalkan pelajaran yaitu:

pelajaran hari kemarin diulang lima kali, hari lusa empat kali, hari kemarin lusa

tiga kali, hari sebelum itu dua kali, dan hari sebelumnya lagi satu kali.

Hendaknya dalam mengulangi pelajarannya jangan pelan-pelan. Belajar

lebih bagus bersuara kuat dengan penuh semangat. Namun jangan terlalu keras,

dan jangan pula hingga menyusahkan dirinya yang menyebabkan tidak bisa

belajar lagi. Segala sesuatu yang terbaik adalah yang cukupan.

15. Masa tenggang
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Seyogyanya peserta didik tidak panik dan kebingungan, sebab itu semua

adalah afat.

16. Tips Belajar

Bagi pelajar fiqh, agar selalu hafal di luar kepala sebuah kitab fiqih. Dengan

begitu akan lebih memudahkan dalam menghafalkan ilmu fiqih yang baru di

dengarnya.

g. Tawakal,

Dalam pasal ini terdiri dari empat  pembahasan yaitu:

1. Pengaruh Rizki

Dalam belajar, peserta didik harus tawakkal kepada Allah dan tidak tergoda

oleh urusan rezeki dan hatinya jangan terbawa kesana.

2. Pengaruh duniawi

Peserta didik hendaknya tidak digelisahkan oleh urusan duniawi, karena

kegelisahan tidak bisa mengelakkan musibah, bahkan membahayakan hati, akal,

badan dan merusak perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh karena itu, hendaknya

peserta didik berusaha untuk mengurangi urusan duniawi.

3. Hidup Prihatin

Peserta didik hendaknya bersabar dalam perjalanannya mempelajari ilmu.

Perlu disadari bahwa perjalanan mempelajari ilmu itu tidak akan terlepas dari

kesulitan, sebab mempelajari ilmu merupakan suatu perbuatan yang menurut

kebanyakan ulama lebih utama dari pada berperang membela agama Allah. Siapa
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yang bersabar menghadapi kesulitan dalam mempelajari ilmu, maka ia akan

merasakan lezatnya ilmu melebihi segala kelezatan yang ada di dunia.

4. Menggunakan seluruh waktu buat ilmu

Hendaknya pula peserta didik tidak terlena dengan segala apaun selain ilmu

pengetahuan, dan tidak berpaling dari fiqih.

h. Waktu Keberhasilan

Masa belajar adalah semenjak dari buaian hingga masuk liang lahat. Adapun

masa yang cemerlang untuk belajar adalah awal masa muda. Belajar dilakukan

pada waktu sahur dan waktu antara maghrib dan isya‟. Namun sebaiknya peserta

didik memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Bila telah merasa bosan

mempelajari suatu ilmu hendaknya mempelajari ilmu yang lain.

i. Kasih sayang dan nasehat

Dalam pasal ini terdiri dari tiga pembahasn yaitu:

1. Kasih Sayang

Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasehat

dan jangan berbuat dengki. Dengki itu tidak akan bermanfaat, justru

membahayakan diri senddiri. Peserta didik hendaknya selalu berusaha menghiasi

dirinya dengan akhlak mulia. Dengan demikian orang yang benci akan luluh

sendiri.

2. Menghadapi Kedengkian
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Orang alim hendaknya tidak usah turut melibatkan diri dalam arena

pertikaian dan peperangan pendapat dengan orang lain, karena hal itu hanya

membuat waktu menjadi habis sia-sia.

3. Berpikir positif

Jangan berburuk sangka dan melibatkan diri dalam permusuhan, sebab hal

itu hanya menghabiskan waktu serta membuka aib sendiri. Dalam agama Islam

perbuatan itu adalah terlarang.

j. Mencari Faidah

Dalam pasal ini terdiri dari tiga pembahasan yaitu:

1. Saat mengambil pelajaran

Peserta didik hendaknya memanfaatkan semua kesempatannya untuk

belajar, hingga dapat mencapai keutamaan. Caranya dengan menyediakan alat

tulis disetiap saat untuk mencatat hal-hal ilmiah yang diperolehnya.

Az-Zarnuji mengingatkan bahwa umur itu pendek dan ilmu itu banyak. Oleh

karena itu peserta didik jangan sampai menyia-nyiakan waktunya, hendaklah ia

selalu memanfaatkan waktu-waktu malamnya dan saat-saat yang sepi. Di samping

itu peserta didik hendaknya berani menderita dan mampu menundukkan hawa

nafsunya.

2. Pelajaran Sesepuh

Hendaknya pelajar bisa mengambil pelajaran dari para sesepuh dan

mendapatkan ilmu dari mereka.

3. Rendah Diri
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Peserta didik harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang

rendah dimata manusia selama menuntut ilmu, karena seorang murid itu harus

bercumbu rayu dengan guru, temannya dan juga orang-orang lain untuk

mengambil pelajaran dari mereka.

k. Wara ketika belajar

Dalam pasal ini terdiri dari tiga pembahasan yaitu:

1. Arti wara’

Di waktu belajar hendaknya peserta didik berlaku wara‟, sebab dengan

begitu ilmunya akan lebih bermanfaat, lebih besar faedahnya dan belajarpun lebih

mudah. Sedangkan yang termasuk perbuatan wara‟ antara lain menjaga diri dari

terlalu kenyang, terlalu banyak tidur dan terlalu banyak membicarakan hal-hal

yang tidak bermanfaat.

Dan menghindari makan masak di pasar jika mungkin karena makan ini

lebih mudah terkena najis dan kotor, jauh dari dzikrillah, bahkan membuat lengah

dari Allah juga orang-orang fakir mengetahui sedang tidak mampu membelinya

yang akhirnya berduka lara, sehingga berkahnyapun menjadi hilang karena hal-hal

tersebut.

2. Menghadap kiblat

Suatu hikayat ada dua orang pergi merantau untuk mencari ilmu. Mereka

belajar bersama. Setelah berjalan bertahun-tahun, mereka kembali pulang.

Ternyata yang satu alim, sedangkan yang satunya lagi tidak. Kemudian

pernyataan ini menarik perhatian para ulama ahli fiqih daerah tersebut, lalu
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mereka bertanya kepada kedua orang tesebut mengenai perbuatan mereka waktu

sedang mengulang pelajaran dan posisi duduknya waktu belajar. Hasil pernyataan

itu, mereka mengetahui bahwa orang tadi setiap mengulang pelajaran selalu

menghadap kiblat dan kota di mana ia mendapat ilmu. Akan tetapi yang tidak alim

tadi justru membelakanginya. Dengan demikian ahli fiqih dan para ulama sepakat

bahwa orang yang menjadi alim tadi adalah atas berkahnya mengahadap kiblat

sebab itu dihukumi sunnah, kecuali bila terpaksa. Dan berkah orang-orang

muslimin disana, sebab kota tersebut tidak pernah kesepian dari orang-orang yang

beribadah dan berbuat kebajikan. Yang jelas untuk setiap malam pasti ada

walaupun satu orang ahli ibadah yang mendoakan kepadanya.

3. Perbuatan adab dan Sunnah

Di samping itu, jangan sampai mengabaikan adab kesopanan dan perbuatan-

perbuatan sunnah. Sebab siapa yang mengabaikan adab menjadi tertutup dari yang

sunnah, yang mengabaikan sunnah tertutup dari fardhu, dan berarti terttutup dari

kebahagiaan akhirat. Hendaknya memperbanyak shalat dan melaksanakannya

secara khusyuk, sebab hal itu akan membantunya dalam mencapai keberhasilan

studinya. Dalam hal ini Az-Zarnuji juga mengingatkan kembali agar peserta didik

selalu membawa buku untuk dipelajari dan alat tulis untuk mencatat segala

pengetahuan yang didapatkannya. Ada ungkapan bahwa barang siapa tidak ada

buku di sakunya maka tidak ada hikmah dalam hatinya.

l. Penyebab hafal dan penyebab lupa

Dalam pasal ini terdiri dari dua pembahasan yaitu:
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1. Penyebab hafal

Yang paling kuat menyebabkan mudah hafal adalah kesungguhan, kontineu,

mengurangi makan, melaksanakan shalat malam, membaca al-Quran, banyak

membaca shalawat Nabi dan berdoa sewaktu mengambil buku serta seusai

menulis.

2. Penyebab lupa

Adapun penyebab mudah lupa antara lain perbuatan maksiat, banyak dosa,

gelisah karena urusan-urusan duniawi dan terlalu sibuk dengan urusan-urusan

duniawi. Sebab-sebab yang mebuat mudah lupa adalah makan ketumbar, makan

bual apel yang masam, membaca tulisan pada kuburan, berjalan disela-sela unta

terakit, membuang kutu yang masih hidup ke tanah, berbekam pada tengkuk

kepala. Hindari semua itu, karena dapat membuat kita menjadi pelupa.

m.Sumber dan penghambat rizki dan penambah dan pemotong usia.

Dalam pasal ini terdiri dari tiga pembahasan yaitu:

1. Sumber dan penghambat rizki

Peserta didik perlu mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan rizki,

umur dan lebih sehat, sehingga dapat mencurahkan segala kemampuannya untuk

mencapai apa yang dicita-citakan. Rasulullah bersabda: “hanyalah doa yang

merubah taqdir, dan hanyalah kebaktian yang bisa menambah usia. Sesungguhnya

perbuatan dosanya, rizki seeseorang menjadi tetutup. Terutama berbuat dusta

adalah mendatangkan kefakiran. Demikian pula tidur di pagi hari  dan banyak

tidur, keduanya mengakibatkan kemelaratan harta dan kemelaratan ilmu. Bangun
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pagi-pagi itu diberkahi dan membawa berbagai macam kenikmatan, khususnya

rizki. Bisa menulis bagus itu adalah pintu rizki. Air mukan berseri dan tutur kata

manis akan menambah banyak rizki. Banyak bersedekah juga bisa menambah

rizki. Adapun penyebab yang paling kuat untuk memperoleh rizki adalah shalat

dengan ta‟zhim, khusyu‟ sempurna rukun, wajib, sunnah dan adatnya. Demikian

pula melakukan shalat dhuha, membaca surat waqiah, khususnya di malam hari

sewaktu orang tertidur, membaca surah Al-Mulk, al-Muzammil, surah Al-Lail dan

Al-Insyirah. Dating cepat ke masjid sebelum dikumandangkan adzan, selalu suci,

melakukan shalat sunat sebelum shubuh, melakukan shalat witir di rumah.

Termasuk penyebabnya lagi jangan terlampau banyak bergaul dengan wanita,

kecuali bila ada keperluan yang baik.

2. Penambah usia

Di antara faktor penyebab tambah umur adalah berbuat kebajikan, tidak

menyakiti orang lain, bersilaturrahim dan lain sebagainya. Terlalu berlebihan

dalam membelanjakan harta, bermalas-malasan, menunda-nunda dan mudah

menyepelekan suatu perkara, semua itu bisa mendatangkan kefakiran seseorang.

Disamping itu, hendaknya jangan menebang pepohonan yang masih hidup kecuali

terpaksa, melakukan wudhu dengan sempurna, melalukan shalat dengan khusyu’,

haji qiran dan memelihara kesehatan.

3. Kesehatan badan

Menurut Az zarnuji, peserta didik juga harus belajar ilmu kesehatan dan

dapat memanfaatkannya dalam menjaga kesehatan dirinya.
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Demikianlah deskripsi isi kitab Ta’limul-Muta’allim Thuruq al-Ta‟allum

karya Az-Zarnuji. Beliau menulis kitab seperti itu, karena di masanya beliau

mengetahui banyak peserta didik yang telah belajar dengan sungguh-sungguh,

tetapi tidak bisa menyiarkannya. Menurut Az-Zarnuji hal tersebut dikarenakan

mereka salah jalan dan meninggalkan syarat-syarat yang seharusnya mereka

penuhi. Oleh karena itu, beliau menulis kitab Ta’lim al-Muta’allim Thuruq al-

Ta’allum dengan maksud menjelaskan kepada para peserta didik tentang cara

yang seharusnya mereka tempuh agar tidak salah jalan, sehingga studi yang

ditempuhnya bisa berhasil secara optimal dan bermanfaat.


