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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kitab Ta`lim Muta`allim merupakan kitap populer dikalangan

pesantren. Jadi kitab ini berkembang sangat pesat, karna isinya sangat

berpengaruh dalam membentuk sikap para santi untuk menjadi santri santri

yang pandai, baik dari blajar, berteman serta menghormati orang tua dan

guru.

Dalam kesimpulan ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Hadits-Hadits yang terdapat dikitab Ta`lim Muta`allim tidak

menyertakan Mukhorijnya serta Sahabatnya. Hanya ada 14 yang bisa

di temukan sumbernya dan 11 lainnya tidak ada sumbernya.Diantara

14 hadits yang diteliti oleh penulis 4 hadis teridentifikasi Sahih, 7

dha`if, 1 maudhu`, 2 bukan hadits melainkan perkataan ulama`. Hadits

sahih yaitu hadits tentang niat dan kelahiran anak berada dikitab Sahih

Bukhari, hadits tentang malaikat tidak mau masuk rumah dikitab

Sunan Abu Daud, hadits tentang rizki yang berada dikitab Ibnu

Majjah. Hadits yang dhaif yaitu hdits tentang menuntut ilmu yang

berada dikitab Ibnu Majjah, hadits tentang menuntut ilmu dengan

pelan-pelan dikitab Musnad Baihaki, hadits tentang Allah menyukai

yang luhur dan membenci yang rendah dikitab Mu`jam Al-kabir

Litabrani, hadits tentang 3 golongan yang dimurkai Allah dikitab

Mu`jam Al-kabir litabrani, hadits tentang tidak layak orang mukmin
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menghinakan dirinya dikitab Ma`rifah Sohabah karanyAbu Nu`aim,

hadits tentang tamak dikitab Mustadra`ala Sahihain, seta hadits tentang

tamak yang menjadi watak di kitab Musnad Ahmad bin Hambal.

Hadits maudhu` yaitu hadits tentang dosa yang tidak terhapus berada

dikitab Mu`jam Al-Kabir karangan At-Tabrani. Sedangkan yang

teridentifikasi bukan hadits yaitu tentang kikir yang berada dikitab

Bukhari dan siapa yang mengenal dirinya mengenal tuhannya dikitab

Halilatul Auliya` karangan Abu Nu`aim.

2. KitabTa`lim Al-muta`allim ini berisikan tentang kode etik menuntut

ilmu yaitu niat diwaktu belajar, memilih ilmu, pendidik teman dan

kerabat dalam mempelajari ilmu, menghormati ilmu dan orang yang

berilmu, kesungguhan dan kontinyu dalam belajar, tawakkal, kasih

sayang dan nasehat mengambil pelajaran, serta wara` diwaktu

belajar.Sedangkan etika menuntut ilmu yaitu: terhadap tuhan, terhadap

orang tua, terhadap guru, terhadap teman, dan terhadap dirinya. Kitab

ta`lim al mu-ta`allim ini yang sangat bagus bagi perkembangan siswa.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Pendidik

Peneliti menyarankan kepada seluruh tenaga pendidik yang

memakai kitab Ta`lim Muta`allim ini harus berhati-hati dalam mengambil

keputusan tentang hadits-hadits yang terdapat didalam kitab Ta`lim

Muta`allim ini. Karna walaupun didalam kitab ini banyak terdapat motifasi
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bagi murid baik dari sikap moral dan etikanya,  namun haditsnya banyak

yang dho`if bahkan maudhu`

Jadi peneliti menyarankan, jika kitab ini dipakai, jangan sekali-

sekali menjadikan hadits-hadis dha`if dan maudhu` sebagai pedoman bagi

peserta didiknya. Namun bisa dipakai untuk menjelaskan sebuah

permasalahan. Tidak semua hadits dhaif itu tidak bisa dijadikan rujukan.

2. Bagi Lembaga

Bagi lembaga pendidikan yang banyak memakai kitab kitab hadis

sebagai rujukanya, Peneliti menyarankan agar di seleksi secara ketat dalam

memilih sebuah kitab. Karna tidak semua hadis yang terdapat dikitabnya

itu bisa dipakai di khalayak ramai.

3. Bagi Peneliti

Bahwa hasil dari analisis tentang kajian hadits dalam kitab Ta`lim

Muta`allim ini belum sepenuhnya bisa dikatakan final dan sempurna,

sebab tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya

sebagai akibat dariketerbatasan waktu, sumber rujukan, metode serta

pengetahuan dan ketajaman analisis yang dimiliki peneliti, oleh karena itu

diharapkan terdapat peneliti baru yang mengkaji ulang dari hasil penelitian

ini secara lebih komprehensif dan kritis.


