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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG SYEIKHAZ-ZARNUJI DAN SEKILAS

TENTANG KITABNYA

A. Biografi SyeikhAz-Zarnuji

1. Riwayat Hidup Serta Kepribadiannya

Az-Zarnuji adalah orang yang diyakini sebagai satu-satunya

pengarang kitab Ta’lim Al-Muta ’allim, akan tetapi ketenaran namanya

tidak sehebat kitab yang dikarangnya. Dalam satu literatur disebutkan

bahwa Az-Zarnuji adalah seorang filosof Arab yang namanya disamarkan,

yang tidak dikenal identitas namanya secara pasti. Dalam hal ini terdapat

perbedaan dalam memberikan nama lengkap (gelar) kepada Az-Zarnuji.

Az-Zarnuji mempunyai nama lengkap Burhanudiin Al-Islam Az-

Zarnuji.1 Tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun tanggal

wafatnya terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan beliau wafat

pada 591H/1195M. Dan yang lain mengatakan beliau wafat pada

840H/1243M.2Dan ada pula yang mengatakan beliau wafat 610 H.3Beliau

hidup semasa dengan Ridho al-Din Naisaburi, antara tahun500-600 H.

Az-Zarnuji adalah seorang sarjana muslim yang hidup di Persia. Ahli

hukum dari sekolah Imam Hanafi yang ada di Khurasan dan

Transoxiniabeliau lahir di daerah negri dibelakang sungai Jihun (asia

tengah).4Tidak ada keterangan yang pasti mengenai tempat kelahiranya.

Namun melihat dari nisbahnya beliau berasal dari Zurnuj, suatu daerah

1Mu`jam Al-Mathba`at, Juz. 1 hlm. 969
2Abudin Nata, “Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam” (Seri Kajian Filsafat

Pendidikan Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 41
3Al-babani Hadiyatu al-arifin,  juz 1 hlm. 7
4Ibid, Hlm. 7
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yang dikenal kini dengan nama Afganistan.5Ada yang mengatakan Zurnuj

salah satu daerah diTurki, Zurnuj termasuk dalam wilayah Ma Wara’a al-

Nahar (Transoxinia).6Burhan al-Din adalah gelar Az-Zarnuji. Burhan al-

Din artinya adalah dalilagama. Adapula yang menyebut gelarnya dengan

Burhan al-Islam (Dalil Islam). Gelar ini mirip dengan Hujah al-Islam yang

disandang oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali. Pada zaman beliau terlihat

perkembangan pendidikan Islam berpusat pada kota Bukhara dan

Samarkan, pusat-pusat bergulirnya proses pendidikan, waktu itu masih

memakai Masjid-masjid sebagai lembaga institusi pendidikan.7

Daerah Ma Wara’a al-Nahar adalah suatu daerah yang terletak dibalik

sungai Jihun di daerah Kurasan Iran memiliki tanah subur dan

berpanorama indah. Kota tersebut ditaklukkan olah al-Hajaj bin Yusuf atas

perintah khalifah Abdul Malik bin Marwan al-Hakam. Az-Zarnuji adalah

seorang ulama’ ahli fiqih bermadzhab Hanafi8 yang berpegang teguh pada

madzhabnya. Hal initampak jelas di dalam kitab karangannya yang

berisikan dalil-dalil atau ucapan-ucapan ulama’ dikalangan Hanafi yakni

kitab Ta’lim Al-Muta’allim.

Mengenai riwayat pendidikannya, dapat diketahui dari keterangan

yang dikemukakan para peneliti sebelumnya. Mereka  mengatakan bahwa

Az-Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand. Yaitu kota yang

5Baharuddin dan Esa Nur wahyuni, Teori belajar dan pembelajaran, (Jogjakarta: Ar-
Ruzz media2010), hlm. 50

6MN. Ary B, Uraian Terhadap Buku Ta’lim al-Muta’aliim (http:
www.altavista.comdiakses 9 februari 2009).

7 Zuharini,Sejarah Penddikan Islam(Jakarta:Bumi Aksara,1992),hlm.7
8Al-babani , juz 1 hlm. 7
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menjadi pusat kegiatan keilmuan dan pengajaran. Masjid-masjid di kedua

kota tersebut dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan ta’lim yang diasuh

oleh beberapa ulama seperti Burhanuddin al-Marginani, Syamsuddin Abd

al-Wajid Muhammad bin Muhammad bin ’Abd as-Sattar al-Amidi.

Selain itu, Burhanuddin Az-Zarnuji juga belajar kepada Burhanudin

al-Firginani, seorang ahli Fiqh, sastrawan, dan penyair yang wafat tahun

594 H/ 1196 M. Hammad bin Ibrahim, seorang ahli ilmu kalam yang wafat

tahun 594 H, Rukn al-Islam Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal

dengan nama Khawahir Zada, seorang mufti Bukhara dan ahli dalam

bidang fiqih, sastra dan syair yang wafat tahun 573 H/1171 M. 9

Kitab Ta’lim Muta’allim lebih di kenal dengan kitab Ta’lim al-

Muta’allim Tariq al-Ta’allumtersebut merupakan satusatunya kitab yang

ditulis oleh Az-Zarnuji dalam bidang pendidikan. Bersamaan dengan itu,

yang ditulis oleh orientalis Barat Plesser di dalam kitabnya al-Mausurah

al-Islamiah bahwa kitab Ta’lim Al-Muta’allimadalah satu satunya kitab

karangan Az-Zarnuji yang tersisa, mendorong pemahaman bahwa di sana

terdapat karangan-karangan yang lain hasil karya Az-Zarnuji akan tetapi

hilang atau lenyap, akibat dari serangan tentara Mongol yang terjadi di

masa akhir kehidupan Az-Zarnuji yang juga terjadi di negerinya yang

memungkinkan menjadi penyebaba hilangnya karangan Az-Zarnuji selain

kitab Ta’lim al-Muta’allim Tariq al-Ta’allum.10

9Abuddin Nata, “Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam”, 104.
10Elok Tsuroyyah Imron, ” Analisis Komparasi KonsepBelajar dan Pembelajaran

Menurut Al-Ghozaly dan al-Zarnuji”, 364.
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Dalam tulisan akhir-akhir ini yang membahas Az-Zarnuji disebutkan

bahwa tahun kematiannya adalah pada tahun 591 H/593 H/597 H. Akan

tetapi pernyataan tersebut tanpa disertai bukti kuat, ada juga yang

menyebutkan bahwa Az-Zarnuji hidup di abad ke 6 H, tanpa menyebutkan

secara jelas tahun berapa. Di kalangan para ulama belum ada kepastian

mengenai tanggal kelahirannya. Adapun mengenai kewafatannya,

setidaknya ada dua pendapat yang dikemukakan di sini. Pertama, pendapat

yang mengatakan bahwa Az-Zarnuji wafat pada tahun 591 H/1195 M.

Sedangkan pendapat yang kedua, mengatakan bahwa ia wafat tahun 840

H/1243 M. Sementara itu ada pula yang mengatakan bahwa Az-Zarnuji

hidup semasa dengan Rida ad-Din an-Nasaiburi yang hidup antara tahun

500-600 H.11Al-Wart menyebutkan bahwa wafatnya Az-Zarnuji di tahun

620 H/1223 M dikuatkan oleh al-Qursy di dalam kitab al-Jawahir al-

Mudhiah bahwa Az-Zarnuji sezaman dengan al-Luqman bin Ibrahim

pengarang kitab al-Muadha yang wafat tahun 640 H/ 1242 M, jadi ada

kemungkinan wafat pada tahun tersebut, kalaupun tidak ada kemungkinan

kematiannya di tahun itu karena beliau sezaman dengan An-Nu’man.12

Berdasarkan informasi tentang jenjang pendidikan seorang Az-

Zarnuji, diperoleh kesimpulan bahwa Az-Zarnuji selain ahli pendidikan,

dia juga ahli dalam bidang tasawwuf, sastra, fiqh, dan ilmu kalam.

Sekalipun belum diketahui pasti bahwa untuk bidang tasawwuf ia

memiliki seorang guru. Namun, dapat diduga bahwa dengan memiliki

11Abuddin Nata, “Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam”, 103.
12Elok Tsuroyyah Imron, ” Analisis Komparasi KonsepBelajar dan Pembelajaran

Menurut Al-Ghozaly dan al-Zarnuji”, 65.
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pengetahuan yang luas dalam bidang fiqh dan ilmu kalam disertai jiwa

sastra yang halus dan mendalam, seseorang telah memperoleh akses yang

tinggi untuk masuk ke dalam dunia tasawwuf.13

Selain itu Az-Zarnuji seperti manusia pada umumnya yang selalu

mengikuti zamannya dan lingkungannya, di dalam pemikiran-

pemikirannya, keilmuwan dan keyakinannya ia juga seperti semua

bangsawan atau peneliti yang terpengaruh dengan kejadian yang terjadi di

lingkungannya baik secarapolitik, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan

peradaban.14

Mengenai riwayat pendidikannya, dapat diketahui dari keterangan

yang dikemukakan para peneliti. mereka mengatakan bahwa Az-Zarnuji

menuntut ilmu di Bukhara dan Samarkand. Yaitu kota yang menjadi pusat

kegiatan keilmuan dan pengajaran. Masjid-masjid di kedua kota tersebut

dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan ta’lim yang diasuh oleh

beberapa ulama seperti Burhanuddin al-Marginani, Syamsuddin Abd al-

Wajid Muhammad bin Muhammad bin ’Abd As-Sattar al-Amidi

2. Kondisi Sosial Dan Pendidikan Pada Masa Az-Zarnuji

Selain karena faktor latar belakang pendidikan, faktor situasi sosial

danperkembangan masyarakat juga mempengaruhi pola pikir seseorang.

13Abudin Nata,“Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam”, 104.
14Elok Tsuroyyah Imron,Analisis Komparasi KonsepBelajar dan Pembelajaran Menurut

Al-Ghozaly dan al-Zarnuji”, mengutip dari tulisan Ajjeb Fiella, Mengembangkan Pesantren Riset,
Mihrab,Edisi II, th III, Nov 2005, hlm.97



16

Untuk itupeneliti juga akan mengemukakan situasi pendidikan pada zaman

Az-Zarnuji.Dalam sejarah pendidikan ada lima tahap pertumbuhan dan

perkembangandalam bidang pendidikan Islam.15Adapun tahapan-tahapan

itu adalah:

a. Pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW (571-632 M)

b. Pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M)

c. Pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damasyik (661-750 M)

d. Pendidikan pada masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad (750-1250

M)

e. Pendidikan pada masa jatuhnya kekuasaan kholifah di Baghdad

(1250-sekarang)

Az-Zarnuji hidup sekitar akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13

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

az-Zarnuji hiduppada masa keempat dari periode pertumbuhan dan

perkembangan pendidikanIslam yaitu antara tahun 750-1250 M. Dalam

catatan sejarah periode inimerupakan zaman keemasan atau kejayaan

peradaban Islam pada umumnya danpendidikan pada khususnya.16

Pada masa tersebut kebudayaan Islam berkembang dengan pesat,

yangditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan, mulai

dari tingkatdasar sampai dengan pendidikan tingkat tinggi. Di antara

lembaga-lembagatersebut adalah: Madrasah Nizhamiyah yang didirikan

15Zuhairini, “Sejarah Pendidikan Islam”,(Jakarta: Bumi Aksara, 1992) 7.
16Suprihatin, “Pemikiran Pendidikan Syekh Al-Zarnuji (Study Tentang Kedudukan

danHubungan antara Guru dan Peserta didik dalam Kitab Ta’lim al-Muta’allim Tariq al-
Ta’allum)” 31.
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oleh Nizham al-Muluk(457 H/106 M), Madrasah An-Nuriyah al-Kubra

yang didirikan oleh NuruddinMahmud Zanki pada tahun 563 H/1167 M.

Sekolah yang di sebut terakhir inidilengkapi dengan berbagai fasilitas

yang memadai.

Selain ketiga madrasah tersebut, masih banyak lagi lembaga-

lembagapendidikan yang tumbuh berkembang pesat pada zaman Az-

Zarnuji.Dengan memperhatikan informasi di atas dapat kita ketahui

bahwa Az-Zarnujihidup pada masa ilmu pengetahuan dan kebudayaan

Islam tengah mencapaipuncak kejayaan dan keemasan.

Kondisi pertumbuhan dan perkembangan tersebut diatas

amatmenguntungkan bagi pembentukan Az-Zarnuji sebagai seorang

ilmuwan/ ulama` yang luas pengetahuannya. Atas dasar ini tidak

mengherankan jika Hasan Langgulung menilai bahwa Az-Zarnuji

termasuk seorang filosof yang memiliki system pemikiran tersendiri dan

dapat disejajarkan dengan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Ghozali dan

lain sebagainya.17

Selain karena faktor latar belakang pendidikan dan keilmuan yang

dimiliki oleh Az-Zarnuji, faktor situasi sosial dan perkembangan

masyarakat juga mempengaruhi pola pikirnya. Dalam muqoddimah

Kitabnya, Az-Zarnuji menyatakan bahwa latar belakang penulisan kitab

tersebut semata-mata memberikan pengetahuan tentang tata cara belajar

yang dirasa belum dimiliki oleh generasi berilmu di masanya. Az-Zarnuji

17Hasan Langgulung, “Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21” 99.
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memandang situasi yang terjadi ketika zamannya, dimana seseorang yang

pintar tidak mampu mengamalkan ilmu yang dimiliki, padahal hal

tersebut merupakan hal terpenting. Karena seseorang akan dikatakan

berilmu jika benar-benar dapat memberikan manfaat pada orang lain

dengan ilmu yang dimilikinya.

Dari alinea-alinea didalam kitab yang telah terungkap di atas,

menggambarkan kesungguhan Az-Zarnuji yang sangat menginginkan

adanya sikap beretika dalam setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta

didik. Selain itu, pada fasl kesembilan Az-Zarnuji juga menekankan

peserta didik untuk saling menyayangi dan profesional dalam

penggunaan waktu.

B. Sekilas Tentang Kitab Ta`lim Al-Muta`allim

1. Urgensi Kitab

Kitab Ta`lim Al-Muta`allim memang sangat terkenal, namun tidak

ada di antara kitab aslinya dan kitab syarahnya membahas biografi secara

detail. Baik pengarang kitab aslinya maupun pengarang syarah kitabnya.

Ini sangat mempersulit bagi peneliti untuk menjelaskan secara detail

siapa sebenarnya Az-Zarnuji ini.

Di kalangan pesantren, khususnya pesantren tradisional, nama Az-

Zarnuji tidak asing lagi ditelinga para santri. Az-Zarnuji dikenal sebagai

tokoh pendidikan Islam. Kitabnya yang berjudul Ta’lim A-Muta’allim

merupakan kitab yang sangat popular yang wajib dipelajari di pesantren-

pesantren. Bahkan para santri wajib mengkaji dan mempelajari kitab ini
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sebelum membaca kitab-kitab lainnya.Tapi siapakah sebenarnya Az-

Zarnuji pengarang kitab Ta`lim Al-Muta`allim itu.

Kitab ini diakui sebagai karya yang monumental dan sangat

diperhitungkan keberadaannya. Cetakan pertamakali di Jerman oleh

monsiour Renaldus 1709M di lepzig.18Kitab ini juga banyak dijadikan

bahan penelitian dan rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah,

terutama dalam bidang pendidikan. Kitab ini tidak hanya digunakan oleh

ilmuwan Muslim saja, tetapi juga dipakai oleh para orientalis dan penulis

barat.

Keistimewaan lain dari kitab Ta’lim Al-Muta’allim ini terletak pada

materi yang dikandungnya. Meskipun kecil dan dengan judul yang

seakan-akan hanya membahas metode belajar, sebenarnya esensi kitab ini

juga mencakup tujuan, prinsip-prinsip dan strategi belajar yang

didasarkan pada moral religius. Kitab ini tersebar hampir ke seluruh

penjuru dunia. Kitab ini juga dicetak dan diterjemahkan serta dikaji di

berbagai dunia, baik di Timur maupun di Barat.

Di Indonesia, kitab Ta’lim Al-Muta’allim dikaji dan dipelajari

hampir di setiap lembaga pendidikan klasik tradisional seperti pesantren,

bahkan di pondok pesantren moderen. Dari pembahasan kitab ini, dapat

diketahui tentang konsep pendidikan Islam yang dikemukakan Az

Zarnuji, antara lain:

a. Hakikat ilmu,hukum mencari ilmu dan keutamaannya

18Mu`jam Al-Mathba`at,
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b. Niat dalam mencari ilmu

c. Cara memilih ilmu, guru, teman dan ketekunan

d. Cara menghormati ilmu dan ulama (guru)

e. Kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqamah dan cita-cita yang

luhur.

f. Ukuran dan urutan (Permulaan dan intensitas belajar serta tata

tertibnya)

g. Tawakkal kepada Allah SWT

h. Waktu belajar ilmu

i. Saling mengasihi dan saling menasehati

j. Mencari tambahan ilmu pengetahuan

k. Bersikap Wara’ (menjaga diri dari yang syubhat dan haram) dalam

menuntut ilmu.

l. Hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkanya

m. Hal-hal yang mempermudah datangnya rezki, hal-hal yang dapat

menghambat datangnya rizki, hal-hal yang dapat memperpanjang

dan mengurangi umur.

Ada beberapa orang ulama` yang telah mensyarah kitab ini di

antaranya yaitu Ibrahim bin Ismail dan Iman al-Gazali. Namun yang

paling terkenal atau yang banyak di jumpai di pesantren-pesantren adalah

Syarah karangan Syeikh Ibrahim bin Ismail.

Secara keseluruhan pembahasannya meliputi kewajiban mempelajari

ilmu dengan memprioritaskan kebutuhan yang primer dan esensial.
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Selain itu dengan mengutip pandangan Imam Abu Hanifah merupakan

dasar yang mempengaruhi idenya tentang semua aspek yang berkaitan

dengan metode belajar, seperti aspek guru, teman, buku, dan lingkungan.

Dijelaskan bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap pribadi

muslim adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan esensial

secara individual,   baik dalam konteks ibadah maupun muamalah, yang

di istilahkan dengan ilmu hall. Dengan menekankan prinsip fungsional

ilmu itu al-Zarnuji menegaskan bahwa tidak setiap ilmu harus dipelajari

oleh setiap muslim. Al-Zarnuji menegaskan bahwa awal sebagai perilaku

yang berdasarkan ilmu akan memiliki nilai utama jika bersifat

fungsional, sejalan dengan keperluan yang esensial seperti ditegaskan

dalam pernyataan Afdhal al-amal Hifzh al-Hal. Pandangannya kemudian

dikembangkan dengan mengaitkan kewajiban setiap muslim dan

hubungannya dengan puasa, zakat, haji dan pekerjaan lain seperti

perdagangan (jual-beli). Menurutnya shalat wajib dikerjakan oleh setiap

muslim dan karenanya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui dan

memahami ikhwal pekerjaan shalat itu. Ilmu yang menjadikan kebutuhan

primer dalam pelaksanaan tugas-tugas peribadatan dikategorikan sebagai

ilmu al-hal. Pandangan demikian dirumuskan atas dasar prinsip bahwa

sesuatu usaha yang mutlak diperlukan dalam mengerjakan tugas

kewajiban dengan sendirinya menjadi wajib untuk dilakukan. Dalam arti

sesuatu yang menjadi pengantar sesuatu yang wajib, maka pada

hakikatnya menjadi wajib pula untuk dipelajari dan dilaksanakan.
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Menggambarkan konsekuensi dari pandangan itu, Az-Zarnuji

merujuk pada pendapat Muhammad bin Hasan tentang kewajiban zuhud

dengan pengertian mencegah dari perkara syubhat dan makruh dalam

setiap lapangan kehidupan. Dalam konteks ini Az-Zarnuji ingin

menempatkan zuhud sebagai sikap yang mutlak  dalam bidang profesi

apapun, karena itu seperti sikap tawakkal, inabah, khasyah dan ridla,

sikap zuhud termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang

menyangkut hati nurani yang di istilahkan dengan ilmahwal al-qalb.19

Perhatiannya terhadap eksistensi diri manusia lebih nampak ketika ia

menghubungkan ilmu dengan kehidupan. Menurutnya ilmu sangat

penting untuk menumbuhkan akhlak yang terpuji sekaligus bisa

menghindar dari akhlak yang tercela. Sejalan dengan kewajiban

memelihara tingkah laku hidup, Az-Zarnuji menekankan untuk

mempelajari ilmu akhlak sehingga membedakan antara perilaku yangbaik

dan yang buruk, kemudian mengaplikasikannya secara tepat, merupakan

kewajiban bagi setiap pribadi muslim.20

Pada penjelasan berikutnya Az-Zarnuji mulai memperhatikan

hubungan ilmu dengan kebutuhan yang bersifat temporal dalam

pengertian individual, tapi bersifat vital dalam konteks kemasyarakatan,

bersifat temporal karena usaha pemenuhan kebutuhannya adalah suatu

keharusan. Az-Zarnuji menggambarkan secara praktis dengan

19Ghozali KH, “Terjemah Kitab al- Muta’aliim (Kiat sukses dalam Menuntut Ilmu)”,
(Jakarta: Rika Grafika, 1994)”9.

20Ma’ruf Asrori, “Etika Belajar Bagi Penuntut ILmu, Terjemah Ta’lim al-
Muta’aliim”(Surabaya: al-Miftah, 1996) 8.
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memperlihatkan perbedaan kebutuhan makan dan pengobatan.

Kebutuhan yang pertama dikategorikan sebagai kebutuhan primer yang

harus dipenuhi karena memang dirasakan oleh setiap muslim dalam

situasi apapun. Sementara kebutuhan yang kedua harusdipenuhi oleh

pribadi tertentu yang menanggung sakit. Dengan demikian Az-Zarnuji

menegaskan bahwa mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan

temporal menjadi kewajiban muslim secara kolektif, atau dalam bahasa

yang diungkapkan dalam kitabnya adalah ilmu yang bersifat

FardluKifayah, dan yang bersifat primer pada individual dibahasakan

dengan bahasa Fardlu ‘Ain.

Az-Zarnuji kemudian menguraikan tentang ilmu dan fiqh, dua

konsep yang memang amat pelik untuk dibedakan. Dengan ilmu, apapun

akan menjadi jelas, ilmu di sini agaknya sebagai media penjelasan.

Sedangkan fiqh menurutnya mengandung pengetahuan yang benar.

Dalam pandangan Abu Hanifah sebagaimana dikutib oleh Az-Zarnuji,

fiqh adalah pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya. Lebih

jauh dikemukakan bahwa ilmu hanya akan berarti jika diaplikasikan

dengan amal yang lebih mengutamakan hasil abadi daripada yang

sesaat.21

Berangkat dari seluruh keistimewaan yang dimiliki kitab Ta’lim

Muta’allim karya Az-Zarnuji yang disebutkan di atas, sertapopularitas

yang dimiliki oleh kitab tersebut, terutama di instansi-instansipendidikan

21Ibid, 9.
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Islam (Pondok Pesantren). Banyak sekali penelitian-penelitianyang

mengkaji kitab tersebut, termasuk salah satunya adalah skripsi ini.

2. Pengaruh Kitab

Kitab Ta`lim Al-Muta`allim merupakan kitab yang lumayan

terkenal di kalangan psantren. Kitab ini di tulis oleh seorang ulama

yang bernama Az-Zarnuji. Kitab yang beredar di Indonesia umumnya

adalah Syarahnya. Diantara kitab-kitab  syarah Ta`lim Muta`allim yang

terkenal adalah karangan Ibrahim bin Ismail. Karena kitab ini lah yang

banyak peneliti jumpai di toko buku-buku lama.

Kitab Ta`lim Muta`allim ini sangat berpengaruh pada pembentukan

sikap para santri, karena di dalamya penuh dengan etika-etika menuntut

ilmu. Pada bagian kitab Ta’lim Muta’allim, Az-Zarnuji menjelaskan

tentang hakikat ilmu, keutamaan belajar, metode belajar dan etika

santri. Pandangan Az-Zarnuji tentang ilmu memang tidak sepadan dari

sudut filosofis dengan pandangan tokoh lain semisal Imam Al-Ghozali.

Az-Zarnuji membicarakan dalam kitab Ta’lim Muta’allim tentang

beberapa hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan.

Kitab Ta`lim Muta`allim ini memang sangat terkenal, bahkan para

santri di kalangan pesantren salafi pada khususnya diwajibkan

mempelajarinya karna telah menjadi konsensus para kyai selaku

pemangku pesantren, menetapkan kitab “ Ta`lim Muta`allim” ini

sebagai salah satu kitab acuan yang sesuai untuk mendasari jiwa

kesantrian atau pelajar Islam dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan,
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agar mereka memperoleh kesuksesan dalam menuntut ilmu, lalu dapat

mengajarkan dan mengamalkanya.


