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“Manusia itu dengan sopan santunnya, bukan dengan perhiasan dan pakaiannya” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut: 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak lambangkan أ

 Ba>’ B Be ة

 Ta>’ T Te د

 S|a>’ S| Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 }Ha>’ H ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha>’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| zet titik di atas ذ

 Ra>’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Si>n S Es ش

 Syi>n Sy es dan ye ش

 S{a>d S{ es titik di bawah ص



xi 
 

 Da>d D{ de titik di bawah ض

 Ta>’ T{ te titik di bawah ط

 Za>’ Z{ zet titik di bawah ظ

 Ayn ...’... Koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gayn G Ge غ

 Fa>’ F Ef ف

 Qa>f Q Qi ق

 Ka>f K Ka ك

 La>m L El ل

 Mi>m M Em و

ٌ Nu>n N En 

 Waw W We و

ِ Ha>’ H Ha 

 Hamzah ...’... Apostrof ء

ٌ Ya> Y Ye 

 

II. Konsonan rangkap karena tasydi>d ditulis rangkap: 

 ditulis  mutaaqqidi<n  يتعقّديٍ

 ditulis   iddah  عّدح

III. Ta>’ marbu>tah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis  hibah  هجخ

 ditulis   jizyah  جسيخ
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis  ni’matulla>h  َعًخ هللا

 ditulis  zaka>tul-fitri زكبح انفطر

IV. Vokal pendek 

__  َ __ (fathah) ditulis a contoh  ََضَرة  ditulis  daraba 

__  َ __ (kasrah) ditulis i contoh  َفَِهى  ditulis  fahima 

__  َ __ (dammah) ditulis u contoh  َُكتِت  ditulis  kutiba 

V. Vokal panjang 

1. Fathah + alif, ditulis a> (garis di atas) 

 ditulis  ja>hiliyyah  جبههيخ

2. Fathah + alif maqsur, ditulis a> (garis di atas) 

 <ditulis  yas’a  يسعً

3. Kasrah + ya mati, ditulis i> (garis di atas) 

 ditulis   maji>d  يجيد

4. Dammah + wawu mati, di tulis u> (dengan garis di atas) 

 ditulis   furu>d  فروض

VI. Vokal rangkap 

1. Fathah + ya> mati, ditulis ai 

 ditulis  bainakum  ثيُكى
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2. Fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis  qaul  قىل

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis   a’antum  ااَتى

 ditulis  u’iddat  اعدد

 ditulis  la’in syakartum نئٍ شكرتى

VIII. Kata sandang Alif + La>m 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis  al-Qur’a>n  انقراٌ

 ditulis  al-Qiya>s  انقيبش

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis   asy-syams  انشًص

 ’<ditulis  as-sama  انسًبء

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

penulisannya 

 ditulis  zawi al-furu>d ذوي انفروض

 ditulis  ahl as-sunnah اهم انسُخ
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ABSTRAK 

 
KHUSNAENI KHOTIMAH. Konsep Akhlak Peserta Didik Terhadap 

Guru Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam (Studi Komparatif 

Menurut KH. Zainal Abidin Munawwir Dalam Kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan 

KH. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim). Skripsi. 

Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2017. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya berbagai kasus 

pelanggaran peserta didik terhadap guru yang membuktikan telah merosotnya 

akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep akhlak murid terhadap guru yang 

ideal menurut KH. Zainal Abidin Munawwir dan KH. Hasyim Asy’ari serta 

relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang konsep yang ditawarkan 

kedua kitab tersebut dalam menjelaskan tentang akhlak murid terhadap guru yang 

ideal, yang kemudian konsep dalam kedua kitab tersebut dibandingkan, serta 

menganalisis apakah konsep tersebut relevan dengan Pendidikan Agama Islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis yang terangkum dalam kitab Waz{a<if al-

Muta’allim dan Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim. Pengumpulan data dilakukan 

dengan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis 

hermeneutis, karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sehingga 

dapat dengan mudah mengadakan analisis dengan menautkan antara penafsiran 

teks dengan relevansi konteks.  

Hasil penelitian menunjukkan : (1) akhlak murid terhadap guru yang ideal 

dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim karya KH. Zainal Abidin Munawwir dan Ada<b 
al-‘A<lim wa al- Muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari memiliki isi bahwasannya 

seorang murid harus berakhlak yang baik terhadap seorang guru, baik itu ketika 

sebelum proses pembelajaran, sedang proses pembelajaran, maupun setelah proses 

pembelajaran. Dan kedua kitab tersebut tidak terlepas dari landasan Al-Qur’an, 

hadits maupun maqolah-maqolah para ulama salaf. (2) persamaan antara kedua 

kitab tersebut yaitu keduanya bersumber dari Al-Qur’an dan hadits, dan dalam 

menjelaskan juga disertai dengan contoh perilaku yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam kitab Waz{a<if al-

Muta’allim penjelasannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktis yang dzohir, 

sedangkan dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim lebih kepada sesuatu 

yang sifatnya dzohir maupun bathin. Dan KH. Hasyim Asy’ari lebih banyak 

menambahkan maqolah para ulama sebagai penguat sumbernya. (3) relevansi 

konsep akhlak murid terhadap guru dalam kedua kitab tersebut dengan Pendidikan 

Agama Islam sangat berkaitan dari segi tujuan, kurikulum, pendidik, peserta 

didik, dan metode pendidikan Islam. Dari hasil penelitian tersebut dapat 

menghasilkan konsep yang ideal dan saling melengkapi satu sama lain antara 

Pendidikan Agama Islam dengan kedua kitab tersebut.  

 

Kata Kunci: Akhlak Peserta Didik Terhadap Guru, Studi Komparatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk 

membentuk generasi yang siap mengganti tongkat estafet generasi tua 

dalam rangka membangun masa depan. Karena itu pendidikan berperan 

mensosialisasikan kemampuan baru kepada mereka agar mampu 

mengantisipasi tuntutan masyarakat yang dinamis. Pendidikan membentuk 

manusia dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari kebodohan 

menjadi kepintaran dari kurang paham menjadi paham, intinya pendidikan 

membentuk jasmani dan rohani menjadi paripurna.
1
 

Akhlak menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi 

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, tentunya akhlak yang baik 

dan mulia.
2
 Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati 

tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai 

masyarakat. Sebab jatuh bangunnya, jaya hancurnya, sejahtera rusaknya 

suatu bangsa tergantung pada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya 

baik, akan sejahteralah lahir batinnya, akan tetapi apabila akhlaknya 

buruk, rusaklah lahir atau batinnya.
3
 

                                                           
1
 Istighfaritur Rohmaniyyah, Pendidikan Etika , (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 

1. 
2 Ibid., hal. 3.  
3
 Djatmika Rahmat, Sistem Ethika Islam, (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1996), hal. 

11. 
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Pemaknaan akhlak di kalangan masyarakat saat ini mengalami 

pergeseran makna, pemaknaan akhlak tersebut dipersempit dengan 

mengkonotasikannya dengan suatu perilaku baik. Pada umumnya apabila 

kata akhlak tidak dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud 

adalah akhlak yang mulia. Misalnya ada seseorang yang membentak orang 

tuanya dengan keras kita menyebutnya dengan “orang yang tidak 

berakhlak”. Padahal pada dasarnya membentak atau bersikap tidak 

menghormati itu merupakan sebuah akhlak, yaitu akhlak yang tidak mulia. 

Para pakar pendidikan Islam telah sepakat bahwa tujuan dari 

pendidikan serta pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan 

segala macam ilmu yang belum mereka ketahui, melainkan: 

a. Mendidik akhlak dan jiwa mereka. 

b. Menanamkan rasa keutamaan (fadhilah). 

c. Membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi. 

d. Mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya 

dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.
 4

 

 

Pendidikan Islam bukan hanya sekedar proses penanaman moral 

yang hanya dapat membentengi diri dari pengaruh zaman. Akan tetapi 

yang lebih penting lagi bagi pendidikan Islam yaitu bagaimana nilai moral 

yang telah ditanamkan tersebut benar-benar dapat mempengaruhi terhadap 

                                                           
4
 Muhammad ‘Athiyyah Al- Abrasyi, Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam, 

(Bandung.: Pustaka Setia, 2003), hal. 13. 
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setiap tingkah laku peserta didik dan lingkungan yang terkait dengan 

proses pelaksaan pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam yaitu 

proses membimbing dan membina fitrah peserta didik secara maksimal 

dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik sebagai muslim 

paripurna (insan kamil).
5
 

Dalam pandangan Islam, orang yang paling bertanggung jawab 

terhadap perkembangan anak adalah orang tua. Tanggung jawab itu 

disebabkan sekurang-kurangnya oleh dua hal. Pertama, karena kodrat, 

yaitu karena orang tua ditakdirkan untuk bertanggung jawab terhadap 

anaknya. Kedua, karena kepentingan orang tua, yaitu orang tua 

berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anak 

merupakan sukses orang tua juga.
6
 

Dalam hubungan guru dan murid tersebut sangatlah diperlukan etika 

yang harus dipegang dan dijadikan pedoman bagi keduanya. Apalagi 

menghadapi era globalisasi sekarang ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

mengalami kemajuan yang semakin canggih dan berkembang sangat pesat. 

Dengan adanya kemajuan tersebut menimbulkan perubahan-perubahan 

yang sangat cepat pada masyarakat. Berbeda pada masa lalu, sekarang 

adalah zaman yang sikap murid dengan gurunya sudah sangat 

memprihatinkan. Keberanian seorang murid terhadap gurunya sudah 

                                                           
5
 Mukodi,  Pendidikan Islam Terpadu, (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2010), hal. 9. 

6
 Eny Hamdanah,  ‚Konsep Etika Hubungan Guru dan Murid: Studi Komparatif Menurut 

Az-Zarnuji dalam Kitab Ta’li <mul Muta’allim dan KH Hasyim Asy’ari dalam Kitab Ada<b al 
‘A <lim wa al-Muta’allim‛, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2005, hal. 7. 
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begitu jauh sampai mereka menyamakannya dengan sikap mereka 

terhadap temannya. 

Pada saat ini begitu banyak murid yang meremehkan gurunya. 

Bahkan tidak sedikit murid yang berani untuk mencaci maki gurunya, 

sehingga wibawa guru menjadi bekurang. Seperti Nero seorang raja 

Romawi yang  membunuh gurunya Seneca, Yudas Iskariot yang 

berkhianat terhadap Nabi Isa, Alcibides berkhianat kepada Socrates. Itulah 

beberapa contoh dalam sejarah murid yang terkenal jahat kepada gurunya. 

Saat ini pelajar semakin lepas dari tatanan nilai akhlak Islam dan 

bertindak anarkis. Di kota Bogor, salah satu pelajar siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan memukul seorang guru saat hendak membubarkan 

tawuran pelajar di Jalan Djuanda, Bogor Tengah, Kota Bogor pada hari 

Kamis, 28 November 2013. Akibat pemukulan itu, Armadi menderita 

memar di bagian kepala dan di telinga belakang.
7
 

Di New York, Amerika Serikat, ada seorang guru olahraga yang 

mengaku dianiaya oleh siswa kelas 1 sekolah dasar. Guru olahraga yang 

bernama John Webster tersebut mengawal para siswa ke kantin sekolah, 

kemudian John mencoba untuk memegang pergelangan tangan Rodrigo, 

tetapi bocah ini malah menggigit tangan John. Saat John membawanya ke 

kantor kepala sekolah, tanpa rasa takut, Rodrigo menendang pergelangan 

kaki, dan juga lutut kanan John.
8
 Riswati seorang guru SD di Grobogan 

                                                           
7
 http://www.merdeka.com/peristiwa/bubarkan-siswa-yang-akan-tawuran-guru-malah-

digebuki-pelajar.html,  Diakses pada Selasa 13 Januari 2015 pukul 10:38 WIB. 
8
 http://m.pulsk.com/268681/Guru-Olahraga-yang-di-aniaya-oleh-siswa-sekolah-

dasar.html, Diakses pada Senin, 23 Februari 2015 pukul 12.02 WIB.  

http://www.merdeka.com/peristiwa/bubarkan-siswa-yang-akan-tawuran-guru-malah-digebuki-pelajar.html,%20%20Diakses%20pada%20Selasa%2013%20Januari%202015
http://www.merdeka.com/peristiwa/bubarkan-siswa-yang-akan-tawuran-guru-malah-digebuki-pelajar.html,%20%20Diakses%20pada%20Selasa%2013%20Januari%202015
http://m.pulsk.com/268681/Guru-Olahraga-yang-di-aniaya-oleh-siswa-sekolah-dasar.html
http://m.pulsk.com/268681/Guru-Olahraga-yang-di-aniaya-oleh-siswa-sekolah-dasar.html
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dirawat di rumah sakit akibat luka parah pada bagian kepalanya. Ibu guru 

itu dianiaya keponakannya sendiri yang masih tercatat sebagai pelajar di 

sebuah SMA.
9
 

Pesantren mampu memberikan solusi terhadap permasalahan 

tersebut, yaitu dengan rumusan konsep akhlak dalam pembelajaran. 

Konsep akhlak dalam pembelajaran banyak ditemukan dalam kitab-kitab 

klasik yang biasa dipelajari di pesantren. Selain itu para pengasuh 

pesantren (kyai-ulama) juga bertanggung jawab mengembangkan manusia 

untuk menjadi imam/pemimpin bagi orang beriman dan bertaqwa.
10

 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, 

telah banyak mencetak kader pendidik masyarakat, pengemban misi 

agama dan penetralisir budaya-budaya yang merusak. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya ketahanan keIslaman masyarakat Indonesia selama 350 

tahun dijajah dan diganggu akidahnya oleh Belanda. Selama penjajahan 

yang begitu panjang, pesantren sebagai basis pendidikan Islam dan akhlak, 

telah mampu menunjukkan perannya dalam sejarah.
11

 

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang juga 

memiliki berbagai macam metode dalam menanamkan pendidikan akhlak 

dapat digunakan sebagai salah satu pembanding. Pendidikan dan 

pengajaran di pesantren, semuanya diarahkan pada pencapaian akhlak al-

                                                           
9
 http://video.liputan6.com/news/guru-dianiaya-remaja-keponakannya-sendiri-645443, 

Diakses pada Senin, 23 Februari 2015 pukul 12.05 WIB. 
10

 Haekal Mubarok,  Konsep Akhlak Murid terhadap Guru dalam Kitab Waz}a<if al 
Muta’allim karya KH. Zainal Abidin Munawwir, (Yogyakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 3. 
11

 Tamyiz Burhanuddin,  Akhlak Pesantren Pandangan KH. Hasyim Asy’ari, 
(Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), hal. 3. 

http://video.liputan6.com/news/guru-dianiaya-remaja-keponakannya-sendiri-645443
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karimah. Pengajaran ilmu tauhid misalnya, selain untuk memberikan dasar 

keyakinan, mesti juga mencerminkan norma-norma tingkah laku serta budi 

pekerti dalam pergaulan sosial. Akhlak disini dipandang sebagai sesuatu 

yang agung.
12

 Hampir semua pondok pesantren mempelajari kitab kuning 

yang membahas mengenahi akhlak dalam belajar. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, banyak „ulama yang telah 

merumuskan konsep-konsep pendidikan baik secara umum maupun secara 

khusus. Baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di lapangan 

maupun yang berkaitan dengan etika atau akhlak dalam proses 

pembelajaran. Ada beberapa diantaranya „ulama Indonesia yaitu KH. 

Zainal Abidin Munawwir yang menyusun kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan 

KH. Hasyim Asy‟ari yang menyusun kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- 

Muta’allim. 

Kitab Waz{a<if al-Muta’allim adalah salah satu karya dari KH. Zainal 

Abidin Munawwir pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak 

Bantul Yogyakarta. Kitab ini menjelaskan tentang tugas-tugas seseorang 

yang sedang belajar. Banyak karya tulis beliau yang lainnya, seperti : Al-

Muqtatafa<t Min Jami<’i Kala<mihi S{allallahu ‘Alaihi Wa Sallam, al-Furu<q, 

Tari<kh al-Hadarah al-Isla<miyyah, Kita<b al-Siya<m, Al-Masa<il al-

Waqi<’iyyah, Majmu’ al-Rasa<il, Manasik al-Hajji, Ta’ri <f Ahl al-Sunnah 

Wa Al-Jama<’ah. Kitab Waz{a<if al-Muta’allim ini dikaji para santri  pondok 

                                                           
12Ibid., hal. xii. 
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pesantren Al-Munawwir pada setiap bulan Ramadhan di dalam kegiatan 

program khusus Ramadhan.
13

 

Adapun isi kitab Waz{a<if al-Muta’allim terdiri dari Sembilan bagian 

utama. Bagian pertama, muqoddimah, berisi motif, latar belakang, dan 

tujuan di balik penyusunan kitab ini. Bagian kedua, Waz{a<if al-Muta’allim 

Zama<n al-Thola<b, bagian ini fokus pada aneka kewajiban atau tugas yang 

diemban seseorang semasa mencari ilmu yang terbagi dalam 17 sub bab. 

Bagian ketiga, yaitu membahas adab seorang murid terhadap guru. Pada 

bagian ini memuat 7 bab yaitu, meminta izin untuk mengikuti pelajaran, 

meminta izin atau berpamitan setelah selesai proses pembelajaran, adab 

bersosialisasi dengan guru, kesunnahan berdiri dan mencium tangan dalam 

rangka menghormati guru, hukum menerima upah dari murid, membantu 

ustadz dalam kebaikan dengan mengokohkan elemen-elemen pendidikan 

dan pengajaran, menyerahkan segala urusan keilmuan kepada guru.  

Selain KH. Zainal Abidin Munawwir dalam kitabnya Waz{a<if al-

Muta’allim, ulama Indonesia yang lebih dahulu menulis kitab tentang 

akhlak murid dan guru yaitu KH. Hasyim Asy‟ari dengan kitabnya Ada<b 

al-‘A<lim wa al- Muta’allim. Kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim ini 

terdiri dari 8 bab, diantaranya yaitu bab keutamaaan ilmu dan ulama, 

akhlak peserta didik terhadap dirinya, akhlak peserta didik terhadap 

gurunya, akhlak peserta didik terhadap pelajarannya, akhlak guru terhadap 

                                                           
13

 Wawancara dengan Lutfi Muftiati, santri putri pondok Pesantren Al-Munawwir 

komplek Q, Senin, 12 Januari pukul 14.00 WIB. 
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peserta didiknya, dan yang terakhir adalah akhlak peserta didik terhadap 

bukunya.  

KH. Hasyim Asy‟ari dalam menyusun kitab ini boleh jadi 

dilatarbelakangi oleh situasi pendidikan yang pada saat ini mengalami 

perubahan dan perkembangan yang pesat. Dari model lama (tradisional) 

yang sudah mapan ke model baru (modern) akibat dari system pendidikan 

Barat (imperealis Belanda) yang diterapkan di Indonesia. Terutama dalam 

hal etika seorang murid terhadap gurunya, seperti kasus-kasus yang telah 

disebutkan di atas. 

Dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim dijelaskan bahwa 

sebagian ulama mempunyai pendapat bahwa tauhid mengharuskan adanya 

keimanan, iman mengharuskan adanya syari‟at, dan syari‟at mewajibkan 

adanya akhlak. Karena itu, barang siapa yang tidak memiliki akhlak berarti 

dia tidak mempunyai syari‟at, tidak beriman, dan tidak bertauhid kepada 

Allah SWT. Akhlak yang baik itu perlu dipelajari oleh seorang murid 

ketika dia sedang belajar, begitu pula guru perlu mengetahui akhlak ketika 

dia sedang mengajar. 

Kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim ini banyak dikaji di 

pondok-pondok pesantren. Sebagai contohnya yaitu pondok pesantren Al-

Luqmaniyyah Yogyakarta, di pondok ini kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- 

Muta’allim dikaji secara klasikal di kelas Jurumiyyah.
14

 Di pondok 

pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, kitab ini diajarkan kepada 

                                                           
14

 Wawancara dengan Khisbadiana, santri putri pondok pesantren Al-Luqmaniyyah kelas 

Alfiyyah 2, Jum’at, 27 Februari 2015pukul 13.00 WIB. 
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siswa kelas dua Madrasah Aliyah dalam program khusus Ramadlan. Di 

pondok pesantren El-Bayan Cilacap kitab ini juga dikaji di kelas satu 

Wustho sebagai program madrasah diniyyah.
15

 

Studi komparatif kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan Ada<b al-‘A<lim wa 

al- Muta’allim ini ditalar belakangi karena kedua pengarang dari kedua 

kitab tersebut merupakan ulama Indonesia yang hidup pada zaman yang 

berbeda. KH. Hasyim Asy‟ari merupakan tokoh nasionalis yang hidup 

pada zaman perjuangan, sedangkan KH. Zainal Abidin Munawwir 

merupakan tokoh ulama yang hidup pada zaman reformasi. Dari latar 

belakang yang berbeda tersebut menghasilkan dua karya kitab yang 

membahas tentang etika dalam belajar mengajar. 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 

4 disebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian pada 

pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh 

sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD 

dan SMP).
16

 Dalam pasal 12 disebutkan bahwa setiap peserta didik 

berkewajiban untuk menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin 

keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
17

 

                                                           
15

 Wawancara dengan Mar’atus Salamah, alumni pondok pesantren El-Bayan Cilacap, 

Sabtu, 28 Februari 2015pukul 14.00 WIB. 
16

 Novan Ardy Wiyani dan Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), hal. 130. 
17 Ibid., hal. 131. 
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Dalam pendidikan Islam, yang menjadi peserta didik bukan hanya 

anak-anak, melainkan juga orang dewasa yang masih berkembang, baik 

fisik maupun psikis. Hal itu sesuai dengan prinsip bahwa pendidikan Islam 

berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Buktinya, orang yang hampir 

wafat masih dibimbing mengucapkan kalimat tauhid.
18

 

Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang 

harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik langsung maupun 

tidak langsung.
19

 Salah satu kode etik seorang peserta didik menurut Al-

Ghazali yaitu bersikap tawadlu‟ (rendah hati) dengan cara meninggalkan 

kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikan. Serta peserta didik 

harus tunduk pada nasihat pendidik sebagaimana tunduknya orang skit 

terhadap dokter, mengikuti prosedur dan metode madzhab lain yang 

diajarkan oleh pendidik dan umumnya, serta diperkenankan bagi peserta 

didik untuk mengikuti kesenian yang baik.
20

 

Guru dan murid merupakan dua sosok manusia yang tidak dapat 

dipisahkan dari dunia pendidikan. Boleh jadi, dimana guru berada untuk 

memberikan bimbingan, disitu ada murid yang ingin belajar dengan guru. 

Pada hakikatnya guru dan murid itu bersatu, mereka satu jiwa beda raga, 

raga mereka boleh berpisah, tetapi jiwa mereka tetap satu sebagai dwi 

tunggal yang kokoh bersatu, seiring dan setujuan. 

Seorang murid memiliki beberapa tugas, salah satunya yaitu 

menghormati gurunya. Sikap menghormati seorang murid terhadap 

                                                           
18

 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 103. 
19 Ibid., hal. 105. 
20 Ibid., hal. 106. 
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gurunya sangat berpengaruh terhadap kemanfaatan yang akan dia peroleh 

dari ilmunya. Seorang murid akan mudah memahami pelajaran jika dia 

menyukai dan menghormati gurunya, karena dia akan merasa nyaman 

dengan keadaan yang ada di kelas. Seorang murid harus meyakini 

bahwasannya guru merupakan seseorang yang diutus oleh Allah untuk 

mengajarkan ilmu-ilmunya agar seorang murid tersebut dapat tumbuh 

menjadi dewasa yang berkualitas. Ketaatan santri terhadap kyai-ulama 

lebih dikarenakan mengharapkan barakah sebagaimana dipahami dari 

konsep sufi.
21

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana konsep akhlak murid terhadap guru menurut KH. Zainal 

Abidin Munawwir dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim? 

2. Bagaimana konsep akhlak murid terhadap gurumenurut KH. Hasyim 

Asy‟ari dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim? 

3. Apa persamaan dan perbedaan konsep akhlak murid terhadap guru 

menurut KH. Zainal Abidin Munawwir dalam kitab Waz{a<if al-

Muta’allim dan menurut KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab Ada<b al-

‘A<lim wa al- Muta’allim? 

4. Bagaimana relevansi konsep akhlak murid terhadap guru menurut KH. 

Zainal Abidin Munawwir dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan 

                                                           
21

 Said Aqiel Siradj, Pesantren masa depan, (Bandung: Pustaka Hidayah. 1999), hal. 14. 
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menurut KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- 

Muta’allim dengan teori peserta didik dalam Pendidikan Agama 

Islam?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep akhlak murid terhadap guru menurut 

KH. Zainal Abidin Munawwir dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim. 

b. Untuk mengetahui konsep akhlak murid terhadap guru menurut 

KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- 

Muta’allim. 

c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep akhlak murid 

terhadap guru menurut KH. Zainal Abidin Munawwir dalam kitab 

Waz{a<if al-Muta’allim dan menurut KH. Hasyim Asy‟ari dalam 

kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim. 

d. Untuk mencari relevansi konsep akhlak murid terhadap guru 

menurut KH. Zainal Abidin Munawwir dalam kitab Waz{a<if al-

Muta’allim dan menurut KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitab Ada<b al-

‘A<lim wa al- Muta’allim dengan teori peserta didik dalam 

Pendidikan Agama Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritik  

1) Sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan, 

khususnya pada pendidikan Islam tentang akhlak murid 

terhadap guru. 

2) Dari segi teori kependidikan untuk memperkaya pemikiran 

tentang konsep akhlak murid terhadap guru dalam kitab 

kuning. 

b. Praktis 

Dapat memberi wawasan dan pedoman bagi para guru dan 

khususnya murid dalam rangka mencari pola hubungan yang ideal 

berbasis akhlak yang Islami dan untuk memberi informasi tentang 

konsep akhlak dalam pembelajaran buah pemikiran dua tokoh 

tersebut, dengan harapan dapat diaplikasikan untuk mendukung 

proses pembelajaran. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam pembahasan 

skripsi ini. Selain berguna untuk menegaskan keabsahan skripsi dalam 

artian karya ilmiah yang akan disusun bukan merupakan hasil plagiasi, 

juga bermaksud untuk menghindari plagiasi. Fungsi kajian pustaka pada 
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dasarnya untuk menunjukkan bahwa fokus yang akan diangkat dalam 

penelitian belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya.
22

 

 Sepengetahuan penulis belum ada judul skripsi yang membahas 

menegenahi konsep akhlak murid terhadap guru yang membandingkan 

antara menurut KH. Zainal Abidin dalam kitabnya Waz{a<if al-Muta’allim 

dan menurut KH. Hasyim Asy‟ari dalam kitabnya Adab Ada<b al-‘A<lim wa 

al- Muta’allim. Namun pembahasan mengenahi tema pendidikan akhlak, 

konsep akhlah murid terhadap guru dalam kitab-kitab kuning secara tidak 

langsung memang ada dan jumlahnya cukup banyak, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Skripsi yang ditulis oleh Eny Hamdanah, fakultas Tarbiyah jurusan 

Kependidikan Islam Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2004 dengan judul Konsep Etika Hubungan Guru dan Murid (Studi 

Komparatif Az-Zarnuji dalam Kitab Ta’li <m al-Muta’allim dan  KH. 

Hasyim Asy‟ari dalam Kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim. Skripsi 

ini menjelaskan tentang etika hubungan guru dan murid dengan 

membandingkan isi kitab Ta’li <m al-Muta’allim dan Ada<b al-‘A<lim wa 

al- Muta’allim. Dalam skripsi ini ditulis baik etika hubungan guru 

terhadap muridnya maupun etika hubungan seorang murid terhadap 

gurunya. Perbedaan konsep dari kedua ulama yang diteliti dalam 

skripsi ini yaitu pemikiran KH. Hasyim Asy‟ari dapat berimplikasi 

terbangunnya pola interaksi yang harmonis, berdasarkan 

                                                           
22

 Sarjono, dkk, Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: jurusan pendidikan Agama 

Islam, fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 9. 
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penghormatan dan kasih sayang antara guru dan murid. Sementara 

pemikiran Az-Zarnuji berimplikasi melahirkan pola hubungan guru 

dan murid yang berpangkal pada sikap ketaatan murid dan sikap 

mengagungkan guru di satu pihak.
23

 Perbedaan dengan skripsi penulis 

yaitu objek kitab yang teliti dan bahasan isi kitabnya. Dalam skripsi 

diatas juga membahas tentang etika hubungan guru terhadap muridnya. 

2) Skripsi yang ditulis oleh Ahmah Nasikhin, fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2011, dengan judul Konsep Etika dalam 

Pembelajaran (Studi Komparatif Kitab Wasa<ya< al-Aba< li al-Abna dan 

Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim). Skripsi ini menjelaskan tentang 

etika dalam pembelajaran dengan membandingkan antara kitab 

Wasa<ya< al-Aba< li al-Abna dan Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim. 

Skripsi ini masih bersifat luas karena membahas semua etika dalam 

pembelajaran, baik etika seorang guru maupun etika seorang peserta 

didik. Sedangkan yang peneliti tulis dalam skripsinya yaitu 

mengkhususkan terhadap akhlak seorang murid terhadap guru baik 

dalam pembelajaran maupun tidak. Kitab Wasa<ya< al-Aba< li al-Abna 

membahas etika seorang anak secara umum, tidak secara spesifik 

membahas etika dalam pembelajaran, sedangkan kitab Ada<b al-‘A<lim 

                                                           
23

 Eny Hamdanah, Konsep Etika Hubungan Guru dan Murid: Studi Komparatif  Menurut 

Az-Zarnuji dalam Kitab Ta'li<mul Muta'allim Dan KH Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Ada<b al-
‘A<lim wa al-Muta'allim, Skripsi,  Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2005, hal. 198. 
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wa al- Muta’allim secara spesifik membahas etika pembelajaran.
24

 

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu kitab yang diteliti dan juga 

bahasannya lebih umum yaitu baik akhlak seorang peserta didik 

maupun seorang guru. 

3) Skripsi yang ditulis oleh Haekal Mubarok, fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014, dengan judul Konsep Akhlak Murid 

Terhadap Guru Dalam Kitab Waz{a<if al-Muta’allim Karya KH Zainal 

Abidin Munawwir. Skripsi ini menjelaskan tentang akhlak seorang 

murid terhadap gurunya. Kesamaan ini dengan skripsi yang akan 

peneliti tulis yaitu sama didalam meneliti akhlak seorang murid 

terhadap gurunya menurut kitab Waz{a<if al-Muta’allim karya KH. 

Zainal Abidin Munawwir. Di skripsi ini hanya menjelaskan mengenahi 

akhlak terhadap gurunya yang ada di kitab Waz{a<if al-Muta’allim karya 

KH. Zainal Abidin Munawwir saja, tanpa membandingkan dengan 

kitab lain sebagaimana yang akan peneliti lakukan. Di skripsi ini 

dijelaskan bahwasannya konsep akhlak murid terhadap guru yang ideal 

dalam kitab tersebut yaitu terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, 

akhlak murid terhadap guru sebelum proses pembelajaran. Kedua, 

akhlak murid terhadap guru ketika proses pembelajaran. Ketiga, akhlak 

                                                           
24

 Ahmad Nasikhin, Konsep Etika dalam Pembelajaran (Studi Komparatif Kitab Wasa<ya< 
al-Aba< li al-Abna dan Kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim), Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, hal. 98. 
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murid terhadap guru setelah berakhirnya proses pembelajaraan.
25

 

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi di atas hanya 

membahas satu kitab tanpa membandingkan dengan kitab lain. 

Dengan demikian dari beberapa penelitian di atas belum ada yang 

membandingkan dua pendapat ulama yang tertulis dalam dua kitab untuk 

membahas secara terperinci tentang konsep akhlak murid terhadap guru. 

Penyusun menjadikan kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan kitab Ada<b al-

‘A<lim wa al- Muta’allim yang keduanya merupakan karya ulama besar 

dalam negeri yaitu KH.Zainal Abidin Munawwir pengasuh pondok 

pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dan KH. Hasyim Asy‟ari 

pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama sebagai subjek penelitiannya. 

E. Landasan Teori 

1. Pengertian Akhlak 

Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab (اخالق) 

bentuk jamak dari mufrodnya (خلق), yang berarti “budi pekerti”. 

Sinonimnya yaitu etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin, etos 

yang berarti “kebiasaan”. Moral berasal dari bahasa Latin juga, mores, 

juga berarti “kebiasaannya”.
26

 

Menurut para ahli masa lalu, akhlak adalah kemampuan jiwa 

untuk melahirkan suatu perbuatan secara spontan, tanpa pemikiran 

atau pemaksaan. Sering pula yang dimaksud akhlak adalah semua 

                                                           
25

 Haekal Mubarok, Konsep Akhlak Murid terhadap Guru dalam Kitab Wazaif al 

Muta’allim karya KH. Zainal Abidin Munawwir, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014, hal. 79. 
26

 Rahmat Djatnika, Sistem Ethika Islam..., hal. 25. 
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perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik atau 

buruk.
27

 Dalam bahasa Indonesia, akhlak dapat diartikan dengan 

moral, etika, watak, budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan 

kesusilaan.
28

 

Secara terminologis ada beberapa definisi tentang akhlak 

sebagai berikut: menurut Imam Ghazali akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan.
29

 Menurut Ibnu Maskawaih akhlak adalah keadaan 

gerak jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan 

dengan tanpa memerlukan pemikiran.
30

 Menurut Prof. Dr. Ahmad 

Amin bahwa akhlak ialah kebiasaan kehendak. Ini berarti bahwa 

kehendak itu bila dibiasakan akan sesuatu maka kebiasaannya itu 

disebut akhlak. Contohnya, bila kehendak itu dibiasakan memberi, 

maka kebiasaan itu ialah akhlak dermawan.
31

  

Dari definisi-definisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan 

dari pengertian akhlak itu sendiri. Pengertian akhlak menurut penulis 

yaitu nilai-nilai yang ada di dalam hati atau jiwa setiap manusia yang 

dapat melahirkan perbuatan-perbuatan baik itu perbuatan baik maupun 

perbuatan buruk. 

                                                           
27

 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak, (Yogyakarta: Belukar, 2004), hal. 31. 
28Ibid., hal. 32. 
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27.  
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2. Pendidikan Agama Islam 

Al-Abrasy berpendapat, sesungguhnya tujuan utama dari 

pendidikan Islam adalah: 

pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan 

orang-orang bermoral, jiwa bersih, mengetahui kewajiban dan 

pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, dapat 

membedakan buruk dan baik, memilih fadhilah karena cinta 

fadhilah, menghindari perbuatan tercela, dan mengingat Tuhan di 

setiap melakukan pekerjaan.
32

 

 

Pendidikan adalah pemberian bantuan atau pertolongan dari 

seseorang kepada orang lain secara sadar dan terencana dengan 

menerapkan lima asas: kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, dan 

kemanusiaan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang dapat mengaktifkan potensi diri peserta didik guna 

berkembang dan meningkatnya kemampuan dan kecakapan rohani 

(pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi nurani) serta jasmani (pancaindera 

dan keterampilan-keterampilan) agar yang bersangkutan memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat bangsa dan negara.
33

 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan berakar pada agama, kebudayaan nasional Indonesia 

serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional 

                                                           
32

 Moh.Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu Pendidikan Islam, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), hal. 119-120.  
33
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dijiwai dan disemangati oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar 

Negara, dan dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 2005 

sebagai hukum dasar tertinggi. 

Dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya. 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, didalamnya 

diajarkan ilmu karena ia mengandung kelezatan kejiwaan, untuk 

sampai pada hakikat ilmiah, dan akhlak yang terpuji.
34

 Pendidikan 

Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki keterkaitan antar 

komponen-komponen. Komponen-komponen itu adalah tujuan, 

pendidik, peserta didik, alat-alat pendidikan, dan lingkungan.
35

 

3. Murid 

Dalam masyarakat ada beberapa istilah yang digunakan untuk 

menyebut peserta didik, seperti siswa, murid, santri, pelajar, 

mahasiswa, dan lain sebagainya. Dalam term Islam, seorang peserta 

didik dikenal dengan istilah t}a<lib. Kata t}a<lib berasal dari kata t}alaba-

yat}lubu yang berarti mencari atau menuntut. Maka peserta didik yaitu 

                                                           
34

 Muhammad ‘Athiyyah Al- Abrasyi, Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam…, hal. 16. 
35
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seorang t}a<lib yang selalu merasa gelisah untuk mencari dan 

menemukan ilmu di mana pun dan kapan pun. 

Diantara komponen terpenting dalam pendidikan Islam yaitu 

peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, peserta didik 

merupakan subjek dan objek. Oleh karena itu, aktivitas kependidikan 

tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik didalamnya.  

Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan 

orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi 

(kemampuan) dasar yang masih perlu dikembangkan dan dia 

membutuhkan orang lain yaitu pendidik yang bertugas untuk 

membantu mengarahkan mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Pendidik tersebut juga bertugas untuk membimbingnya menjadi 

manusia yang dewasa. 

Menurut Asma Hasan Fahmi, diantara tugas dan kewajiban 

seorang peserta didik yaitu:
36

 

a. Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum 

menuntut ilmu. 

b. Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan 

berbagai sifat keutamaan. 

c. Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu 

diberbagai tempat. 

d. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. 

                                                           
36
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e. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah 

dalam belajar. 

Di antara kewajiban-kewajiban yang harus senantiasa 

diperhatikan oleh setiap siswa dan dikerjakannya adalah sebagai 

berikut:
37

 

a. Sebelum mulai belajar, siswa itu harus terlebih dahulu 

membersihkan hatinya dari segala sifat yang buruk. 

b. Dengan belajar itu ia bermaksud hendak mengisi jiwanya dengan 

fadhilah, mendekatkan diri kepada Allah. 

c. Bersedia mencari ilmu, termasuk meninggalkan keluarga dan tanah 

air. 

d. Jangan terlalu sering menukar guru. 

e. Hendaklah ia menghormati guru dan memuliakannya serta 

mengagungkannya karena Allah. 

f. Jangan merepotkan guru dengan banyak pertanyaan. 

g. Jangan membukakan rahasia kepada guru. 

h. Bersungguh-sungguh dan tekun belajar. 

i. Jiwa saling mencintai dan persudaraan haruslah menyinari 

pergaulan antara siswa. 

j. Siswa harus terlebih dahulu memberi salam terhadap gurunya. 

k. Hendaklah siswa itu tekun belajar, mengulangi pelajarannya di 

waktu senja dan menjelang subuh. 

                                                           
37
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l. Bertekad untuk belajar hingga akhir umur. 

4. Guru  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru adalah orang yang 

mengajari orang lain baik di sekolah atau bukan tentang ilmu 

pengetahuan atau tentang suatu ketrampilan.
38

 Guru adalah sebutan 

lain dari pendidik. Dalam bahasa Inggris ditemui beberapa kata yang 

mendekati maknanya dengan pendidik, yaitu diantaranya teacher yang 

berarti guru, dan tutor yang berarti guru pribadi. Sedangkan dalam 

bahasa Arab, seperti usta<z, mudarris, mu’allim, muaddib. 

Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang 

murid, ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan 

akhlak dan membenarkannya.
39

 Istilah guru sebagaimana dijelaskan 

oleh Hadari Nawawi adalah orang yang kerjanya mengajar atau 

memberikan pelajaran di sekolah/ kelas. Secara lebih khusus lagi, ia 

mengatakan bahwa guru adalah orang yang bekerja dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam 

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Berarti 

guru yaitu anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas 

serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk 

menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa.
40

 

Menurut Ngalim Purwanto, guru memiliki dua fungsi yang 

membedakannya dengan pekerja atau pegawai lain di dalam 
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masyarakat, yaitu mengadakan jembatan antara sekolah dengan dunia 

luar serta mengadakan hubungan antara masa muda dengan masa 

dewasa. Dengan segala jasa yang telah diberikan oleh guru, maka 

sudah seharusnya seorang murid untuk memuliakannya.
41

 

5. Pentingnya Akhlak dalam Pembelajaran 

Akhlak dalam proses menuntut ilmu dibagi menjadi tiga bagian: 

pertama akhlak peserta didik sebelum belajar, kedua akhlak peserta 

didik ketika belajar, dan ketiga akhlak peserta didik setelah belajar.
42

 

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwasannya pentingnya 

akhlak dalam proses pembelajaran yaitu: 

a. Pentingnya akhlak sebelum dimulai pembelajaran 

1) Pentingnya akhlak sebelum dimulai pembelajaran ini, akan 

menumbuhkan sikap tawadhu seorang peserta didik terhadap 

gurunya. Contohnya ketika seseorang akan belajar di pesantren 

maka dia akan memohon izin kepada kyainya, dan ketika 

seseorang akan belajar di suatu sekolah maka dia akan 

melaksanakan pendaftaran ketika sekolah sedang 

melaksanakan penerimaan siswa baru. 

2) Selain memohon izin kepada kyainya ataupun melaksanakan 

pendaftaran, peserta didik juga harus memohon izin terhadap 

orang tua. 

                                                           
41
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3) Ketika seseorang sudah memohon izin ataupun melaksanakan 

pendaftaran, maka proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan kedepan akan mudah karena sudah sesuai 

prosedur. 

b. Pentingnya akhlak ketika dimulai pembelajaran 

1) Agar mendapatkan ridlo Allah SWT. Hal ini muncul dari 

penataan niat dengan tujuan bahwa menuntut ilmu sebagai 

sikap takwa kepada Allah SWT. Sebagaimana hadits Nabi 

yang mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu yaitu: 

َُكلَُِّمْسِلٍمَََوُمْسِلَمةٍَلََطََ ُبَاْلِعْلِمََفرِْيَضٌةََعَلى  

Artinya: menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim 

laki-laki dan muslim perempuan.  

2) Agar mengetahui akan hal-hal yang dapat menghambat proses 

belajar, seperti maksiat, ujub, takabur, dan lain-lain. 

3) Agar kita megetahui cara mengokohkan pemahaman kita 

tentang ilmu yang telah dipelajari serta membuat waktu 

pembelajaran lebih efisien., yaitu dengan cara selalu 

bersungguh-sungguh. Sesuai dengan firman Allah SWT yang 

ada di Al-Qur‟an surat Muhammad ayat 6: 

 يَاَأَي َُّهاَالَِّذيَنَآَمُنواَِإْنَتَ ْنُصُرواَاللََّهَيَ ْنُصرُْكْمََويُ ثَبِّْتَأَْقَداَمُكمَْ
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong 

(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 

meneguhkan kedudukanmu.” 

4) Agar kita mengetahui cara mensyukuri nikmat ilmu yang 

diberikan Allah SWT. 

5) Agar kita mengetahui cara bersosialisasi baik dengan guru. 

c. Pentingnya akhlak setelah dimulai pembelajaran 

Pentingnya untuk berpamitan dengan ustadz setelah 

selesainya proses pembelajaran agar seorang siswa senantiasa 

mampu menjaga dan mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh 

guru kita. 

Ilmu yang ada pada seseorang, pada dasarnya berkembang 

sesuai dengan kemampuan akal dan kemanfaatannya berjalan 

sesuai dengan tingkat pribadi yang bersangkutan. Jika yang 

mempunyai ilmu adalah orang baik, maka ilmunya pasti akan 

memberi kebaikan pada orang lain. Sebaliknya, jika yang 

bersangkutan adalah orang jahat, ilmunya pasti akan diarahkan 

untuk tujuan-tujuan jahat. 

 

6. Kajian Umum Kitab Kuning 

Salah satu tradisi agung di Indonesia adalah tradisi pengajaran 

agama Islam seperti yang muncul di pesantren Jawa dan lembaga-

lembaga serupa di luar Jawa serta Semenanjung Malaya. Alasan pokok 
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munculnya pesantren ini adalah untuk mentransmisikan Islam 

tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang 

ditulis berabad-abad yang lalu. Kitab-kitab ini dikenal di Indonesia 

sebagai kitab kuning.
43

 

Pengertian yang umum beredar di kalangan pemerhati masalah 

pesantren adalah bahwa kitab kuning selalu dipandang sebagai kitab-

kitab keagamaan berbahasa Arab, atau berhuruf Arab, sebagai produk 

pemikiran ulama-ulama masa lampau (as-salaf) yang ditulis dengan 

format khas pra-modern, sebelum abad ke-17-an M. Dalam rumusan 

yang lebih rinci, definisi kitab kuning adalah kitab-kitab yang ditulis 

oleh ulama-ulama asing, tetapi secara turun-temurun menjadi referensi 

yang dipedomani oleh ulama-ulama Indonesia. Terdapat pula yang 

ditulis oleh ulama Indonesia sebagai karya tulis yang independen, atau 

ditulis oleh ulama Indonesia sebagai komentar atau terjemahan atas 

kitab karya ulama asing.
44

 

Spesifikasi kitab kuning secara umum adalah formatnya yang 

terdiri dari dua bagian: matn, teks asal (inti) dan syarh (komentar, teks 

penjelasan atas matn). Matn diletakkan di bagian pinggir (margin) 

sebelah kanan maupun kiri, sementara syarh diletakkan di bagian 

tengah setiap halaman kitab kuning. Sementara dalam mempelajari 

kitab kuning ada metode tersendiri. Metode yang banyak dikenal 
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adalah metode sorogan dan bandongan.
45

 Metode sorogan yaitu santri 

membacakan kitab kuning di hadapan  kyai ataupun ustadz yang 

langsung menyaksikan  keabsahan bacaan santri baik dalam konteks 

makna maupun bahasa. 

Peran kitab kuning dalam pendidikan agama Islam pertama 

sebagai penghubung dalam memahami dua sumber hukum Islam (Al-

Qur‟an dan Hadits). Kitab kuning merupakan penjelasan yang siap 

digunakan, dan merupakan rumusan ketentuan hukum yang bersumber 

dari Al-Qur‟an dan Hadits yang dipersiapkan oleh para mujtahid. 

Kedua kitab kuning sebagai fasilitas dalam rangka memahami proses 

pemahaman keagamaan yang mendalam sehingga mampu 

merumuskan penjelasan yang segar tanpa terlepas dari nilai-nilai 

sejarah Islam, Al-Qur‟an dan Hadits.
46

 

7. Relevansi 

Relevansi mempunyai makna kesesuaian, kecocokan, hubungan, 

kaitan usul dengan kenyataan harus adanya agar dapat dilaksanakan.
47

 

Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Relevancy, kata ini 

mempunyai kaitan arti dengan kata Inggris reliev. Sedangkan dalam 

kamus filsafat diterangkan bahwa relevansi mempunyai arti, yaitu: 

a. Hubungan yang terdapat dalam istilah (ide, konsep, kata) 

sedemikian rupa sehingga mereka dapat dikaitkan satu sama 
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lainnya untuk membentuk pernyataan yang berarti (atau ide, 

konsep, kata yang bermakna lebih dalam), dan istilah-istilah yang 

digolongkan anggota didalam kelompok arti yang sama.  

b. Dalam logika induktif, derajat (probabilitas) harapan yang masuk 

akal bahwa satu hal akan berhubungan secara empiris (atau secara 

kausal) dengan hal lain.
48

 

Dengan demikian, relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keterkaitan antara konsep akhlak murid terhadap guru menurut 

KH. Zainal Abidin Munawwir dalam kitab WA dan KH Hasyim 

Asy‟ari dalam kitab Adab dengan Pendidikan Agama Islam. 

F. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
49

 

1. Jenis penelitian  

Menurut jenisnya penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk narasi yang 

kreatif, mendalam, dan menunjukan ciri-ciri naturalistik yang penuh 

keotentikan. Disamping itu digunakannya penelitian kualitatif karena 

data yang dihasilkan bukan berupa angka melainkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis. 

Terkait dengan langkah pengumpulan datanya, penelitian ini 

menggunakan konsep penelitian kepustakaan (library research), yaitu 
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penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun 

data dari berbagai literatus yang sudah ada. Penelitian kepustakaan 

yaitu jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari 

khazanah literatur dan menjadikan teks sebagai objek analisisnya. 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan 

pendekatan heurmenetik. Kata “hermeneutic” atau “hermeneutika” 

berasal dari bahasa Inggris hermeneutics. Menurut F. Budi  Hardiman, 

kata hermeneutics berasal dari bahasa Yunani hermeneuo yang 

memiliki tiga arti. Pertama, berarti mengungkapkan pemikiran 

seseorang dalam kata-kata. Kedua, berarti menterjemahkan. Ketiga, 

bertindak sebagai penafsir.
50

 

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, pendekatan hermeneutics 

sebagai suatu metode pemahaman merupakan usaha untuk 

mengalihkan suatu pemahaman yang relatif gelap kepada suatu 

pemahaman yang lebih terang. Suatu pemahaman yang relatif gelap 

tersebut bisa berupa pikiran-pikiran yang tidak jelas, bahasa asing, 

ataupun ungkapan pikiran yang tidak jelas. 

Pikiran-pikiran yang tidak jelas dapat dialihkan ke dalam bentuk 

ungkapan-ungkapan yang jelas, yaitu dalam bentuk bahasa. Adapun 

bahasa asing yang maknanya belum diketahui oleh kita harus 

diterjemahkan terlebih dahulu kedalam bahasa kita. Sehingga kita 
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memperoleh makna yang jelas. Adapun ungkapan-ungkapan dari 

pikiran yang kurang jelas haruslah ditafsirkan terlebih dahulu untuk 

mendapatkan bentuk pemikiran yang lebih jelas.
51

  

Penggunaan hermeneutik dalam skripsi ini yaitu ketika 

memahami kedua kitab tersebut yang masih menggunakan bahasa 

Arab adalah dengan cara menerjemahkan terlebih dahulu kedalam 

bahasa Indonesia, kemudian ketika sudah diterjemahkan kedalam 

bahasa Indosiea, penyusun memahami satu demi satu setiap poin yang 

ada dalam kitab tersebut. Dan ketika ada hal-hal yang sifatnya masih 

belum jelas ataupun tersirat, maka penyusun menjelaskan maksud hari 

hal tersebut supaya dapat dipahami oleh pembaca. 

3. Sumber data penelitian 

Untuk mendapatkan reabilitas dan otentitas data, maka penulis 

menggunakan sumber data primer dan skunder. Sumber data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah yang dapat 

dijadikan acuan dalam penelitian ini. Adapun karya ilmiah yang 

dijadikan sumber primer adalah kitab Waz{a<if al-Muta’allim karya KH. 

Zainal Abidin Munawwir dan kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim 

karya KH. Hasyim Asy‟ari. 

Sedangkan sumber data skunder adalah kitab Ta’limul 

Muta’allim, Tanbih al-Muta’allim (kitab yang menadzomkan kitab 
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KH.Hasyim Asy‟ari) karya Ahmad Maisur Sindi At-Tursidi,
52

 dan juga 

buku yang berjudul “Akhlak Pesantren Pandangan KH. Hasyim 

Asy‟ari”, serta artikel maupun majalah dan lain-lain yang mendukung 

penulisan skripsi ini. 

4. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data dengan jalan menyelediki data-data yang berasal 

dari benda-benda tertulis.
53

 Cara atau teknik ini dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisis sejumlah dokumen yang terkait 

dengan masalah penelitian.
54

 Dalam hal ini sumber data yang telah 

terkumpul, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder 

dijadikan sebagai dokumen. Dokumen itu kemudian dibaca dan 

dipahami untuk menentukan data yang diperlukan sesuai dengan 

rumusan masalah yang ditentukan.  

Selain metode dokumentasi, dalam penelitian ini juga 

menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan suatu 

proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan 

wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di mana 

keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka 
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masing-masing.
55

 Wawancara dilakukan kepada keluarga pengarang 

kitab tersebut, kepada santri-santri dan juga kepada orang-orang 

terdekat beliau untuk mendapatkan informasi yang bersifat valid.  

5. Metode analisa data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

hermeneutis. Adapun yang dimaksud dengan analisis hermeneutis 

adalah analisis tekstual dalam studi pustaka yang menautkan antara 

penafsiran teks dengan relevansi konteks. Analisis hermeneutis 

dilakukan karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 

baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam proses analisis 

data menjadikan teks sebagai objeknya. 

Jenis penelitian hermeneutik adalah penelitian reflektif. 

Penelitian reflektif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

merefleksikan data-data yang ditemukan.
56

 Penalaran reflektif yaitu 

penalaran secara kritis dinamis bergerak antara teks dan konteks, 

sehingga diperoleh makna teks yang tepat dan produktif, bahkan bisa 

pula diungkap apa yang sebenarnya ada di balik teks. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi yang terkandung dalam 

skripsi, maka penulis mencoba membuatkan sistematika tentang tahap-

tahap pembahasan serta hubungan antar bagian secara singkat. Sistematika 
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pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut: 

Bagian awal berisi halaman judul, halaman surat pernyataan, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman 

daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian ini merupakan bagian yang berisi 

tentang persyaratan administrasi dalam sebuah laporan penelitian atau 

skripsi. 

Bagian utama memuat isi skripsi yang terdiri dari enam bab, dan 

setiap babnya masing-masing terdiri dari sub-sub bab yaitu: 

Bab pertama, bagian ini berisi pendahuluan. Pendahuluan ini 

tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara 

keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, terdiri atas biografi KH. Zainal Abidin Munawwir dan 

KH. Hasyim Asy‟ari yang didalamnya mencakup lingkungan kehidupan, 

perkembangan intelektual, kiprah dalam dunia pendidikan, serta karya-

karya dari kedua tokoh tersebut diatas. 

Bab ketiga, berisi konsep akhlak murid terhadap guru yang ideal 

dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim karya KH. Zainal Abidin Munawwir 

dan kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim karya KH. Hasyim Asy‟ari. 
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Bab keempat, berisi analisis komparasi konsep akhlak murid 

terhadap guru yang terdiri dari persamaan dan perbedaan dari pendapat 

kedua ulama tersebut dalam kitabnya masing-masing.  

Bab kelima, berisi relevansi antara konsep akhlak murid terhadap 

guru dari kedua kitab tersebut dengan Pendidikan Agama Islam. 

Bab keenam, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, 

saran-saran, dan penutup. 

Setelah terselesaikannya penyusunan dari bab I sampai VI, 

penyusun melengkapinya dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta 

riwayat pendidikan penyusun. 
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 BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

tentang akhlak murid terhadap guru dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim karya 

KH. Zainal Abidin Munawwir dan kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim 

karya KH. Hasyim Asy’ari serta relevansinya dengan Pendidikan Agama 

Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Konsep akhlak murid terhadap guru yang ideal dalam kitab Waz{a<if al-

Muta’allim karya KH. Zainal Abidin Munawwir yang secara khusus 

tertulis dalam bab Ada<b al-Muta’allim Ma’a Usta <dzihi dapat dibagi 

menjadi tiga kategori. Pertama, akhlak murid terhadap guru sebelum 

proses belajar yang mencakup tata cara yang dilakukan oleh seorang 

murid sebelum mengikuti pembelajaran sang guru. Kedua, akhlak murid 

terhadap guru ketika proses pembelajaran yang mencakup: 

a. Adab bersosialisasi dengan guru 

b. Kesunnahan berdiri dan mencium tangan untuk memuliakan guru 

c. Memuliakan guru dengan lantaran upah mengajar yang layak 

d. Memilih tempat duduk yang terdekat dengan guru 

e. Memilih waktu yang tepat untuk bertanya kepada guru 

f. Mempercayakan segala urusan keilmuan kepada guru. 
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Ketiga, akhlak murid terhadap guru setelah berakhirnya proses 

pembelajaran yang mencakup: 

a. Memohon izin dan berpamitan ketika selesai menimba ilmu sang 

guru 

b. Mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh. 

Sedangkan dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim karya KH. 

Zainal Abidin Munawwir juga secara khusus tertulis dalam bab akhlak 

seorang murid terhadap guru. Dalam kitab tersebut secara keseluruhan 

setidaknya ada 12 macam etika yang harus dimiliki oleh seorang murid 

terhadap gurunya, yaitu sebagai berikut: 

a. Dalam memilih figur seorang guru hendaknya seorang pelajar 

mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memohon petunjuk 

kepada Allah SWT. 

b. Bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru yang diyakini 

memiliki pemahaman ilmu-ilmu syari’at secara mendalam. 

c. Patuh kepada gurunya serta tidak membelot dari pendapat gurunya. 

d. Memiliki pandangan yang mulia terhadap guru serta meyakini akan 

derajat kesempurnaan gurunya. 

e. Mengerti akan hak-hak seorang guru serta tidak melupakan 

keutamaan-keutamaan dan jasa-jasanya. 

f. Bersabar atas kerasnya sikap atau perilaku yang kurang 

menyenangkan dari seorang guru. 



129 
 

g. Meminta izin terlebih dahulu setiap hendak memasuki ruangan 

pribadi guru. 

h. Apabila duduk dihadapan guru, hendaknya ia duduk dengan penuh 

sopan santun. 

i. Berbicara dengan baik dan sopan dihadapan guru. 

j. Mendengarkan gurunya ketika tengah menjelaskan suatu keterangan. 

k. Tidak mendahului seorang guru dalam menjelaskan suatu persoalan 

atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa lain. 

l. Jika seorang guru memberikan sesuatu (berupa buku, kitab atau 

bacaan) agar si murid membacakannya, ia hendaknya meraihnya 

dengan menggunakan tangan kanan kemudian memegangnya dengan 

kedua belah tangan. 

2.  Dari hasil perbandingan antara kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan kitab 

Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim tersebut menghasilkan adanya 

persamaan dan perbedaan antara keduanya. Adapun persamaan dari 

kedua kitab tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Kedua kitab tersebut merupakan kitab yang membahas mengenahi 

akhlak yang harus dimiliki dalam proses pembelajaran. 

b. Kedua pengarang kitab tersebut merupakan tokoh ulama Islam 

Indonesia yaitu tanah pulau Jawa yang memperhatikan dan peduli 

terhadap perkembangan umat manusia khususnya dalam masalah 

akhlak.   
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c. Dalam menerapkan pendidikan akhlak, keduanya sama-sama 

mendasarkan pada ajaran al-Qur’an dan al-Hadits.  

d. Nilai pendidikan akhlak murid terhadap guru yang terdapat dalam 

kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- 

Muta’allim secara globalnya membahas tentang apa saja dan 

bagaimana saja yang harus seorang murid lakukan terhadap gurunya, 

yang disertai dengan dalil-dalil yang mendukungnya.  

e. Kedua kitab ini, mempunyai relevansi yang harus dilaksanakan oleh 

seorang murid dalam berakhlak terhadap gurunya.  

Adapun perbedaan-perbedaan dari kedua kitab tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

a. KH. Zainal Abidin merupakan tokoh ulama yang berasal dari 

Yogyakarta yang hidup pada zaman lebih muda dari pada zamannya 

KH. Hasyim Asy’ari. KH. Hasyim Asy’ari merupakan tokoh ulama 

dari Jombang Jawa Timur yang hidup pada zaman penjajahan dan 

beliau merupakan tokoh pahlawan yang berperan memperjuangkan 

kemerdekaan negara Indonesia. Sedangkan KH. Zainal Abidin 

merupakan tokoh ulama yang hidup sudah memasuki masa 

kemerdekaan.  

b. Dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim penjelasannya lebih kepada hal-

hal yang sifatnya praktis yang dzohir, sedangkan di dalam kitab 

Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim lebih kepada sesuatu yang sifatnya 

dzohir maupun bathin.  
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c. Dalam Adab lebih banyak terkait tentang teknis/praktek ketika 

proses pembelajaran, sedangkan dalam Waz{a<if al-Muta’allim lebih 

kepada hal-hal diluar majlis ilmunya.  

d. Dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim, fokus kajian 

akhlaknya merujuk pada pendidikan zaman dahulu (salaf), sementara 

dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim selain mengkaji tentang 

pendidikan zaman dahulu juga membahas permasalahan pendidikan 

zaman sekarang.  

e. KH. Zainal Abidin Munawwir dalam kitabnya lebih berujukan 

kepada Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar dalam merumuskan 

suatu sikap yang seharusnya dari seorang murid terhadap gurunya. 

Sedangkan KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- 

Muta’allim lebih banyak mencantumkan maqolah-maqolah para 

ulama terdahulu.  

f. Dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim lebih detail dalam 

menjelaskan mengenahi adab ketika seorang murid berhadapan 

dengan gurunya, hingga ada 19 poin terkait hal tersebut. Sedangkan 

dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim lebih banyak menjelaskan terkait 

hukum beserta dalilnya atas praktek-praktek yang sudah mulai 

dipermasalahkan oleh kalangan modern. 

3.   Relevansi konsep akhlak murid terhadap guru dalam kitab Waz{a<if al-

Muta’allim dan kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim dengan 

Pendidikan Agama Islam antara lain dapat dilihat dari berbagai aspek.  
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Pertama, kaitannya dengan tujuan pendidikan Islam yang menghendaki 

murid untuk memahami, terampil melaksanakan dan taat melaksanakan 

ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang 

yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT sebagaimana yang telah 

disebutkan pada bab sebelumnya. Tujuan tersebut relevan dengan 

perintah Nabi Muhammad Saw dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim 

tentang kewajiban setiap manusia untuk memenuhi setiap hak individu 

dalam arti memanusiakan manusia. Perintah Nabi dapat terwujud jika 

manusia senantiasa mejalankan akhlak mulia sesuai tuntunan. Sedangkan 

dalam kitab Ada<b al-‘A<lim wa al- Muta’allim juga dijelaskan 

bahwasannya  dalam suatu pendidikan akhlak merupakan suatu hal yang 

begitu penting. Kedua, kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam 

yang dilandasi dengan dasar agama, dasar falsafah, dasar psikologi, dan 

dasar sosial. Dasar agama secara pasti bersumber dari Al-Qur’an dan 

hadits. Dalam setiap kalimat yang ditulis Kyai Zainal dalam kitabnya 

selalu diikuti dengan untaian ayat dan barisan hadits, begitu juga dengan 

KH. Hasyim Asy’ari. Dasar falsafah yaitu berupa penggunaan akal dan 

pendapat, Kyai Zainal dan KH. Hasyim Asy’ari tidak menafikan 

kekuatan akal manusia, beliau-beliau pun menukil beberapa qoul ulama 

dan pendapat beliau-beliau sendiri yang bisa dijadikan penguat 

argumentasinya. Dasar psikologis tak luput dari jangkauan pembahasan 

akhlak murid terhadap guru, dasar psikologis menjadi salah satu motif 

Kyai Zainal dan KH. Hasyim Asy’ari dalam membuat sebuah konsep 
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tugas-tugas penuntut ilmu, khususnya bab akhlak murid terhadap guru. 

Ketiga, pendidik dan peserta didik adalah inti dari pembahasan akhlak 

murid terhadap guru dalam kedua kitab tersebut. Al-Abrasyi telah 

menyebutkan sifat-sifat pendidik dalam Islam yang relevan dengan 

penjelasan Kyai Zainal yang menyebutkan bahwa pendidik harus zuhud, 

memahami materi dengan baik, berakhlak mulia dan memiliki niat 

mengajar demi menggapai Ridlo Allah SWT. Peserta didik pun 

demikian, ia haruslah tawadlu’, tidak membeda-bedakan ilmu yang dari 

sifat tersebut sesuai dengan penjelasan Kyai Zainal yang terdapat dalam 

bab Ada<b al-Muta’allim Ma’a Usta <dzihi dan penjelasan KH. Hasyim 

Asy’ari dalam bab etika bagi seorang guru. Keempat metode pendidikan 

Islam seperti metode hiwar Qur’ani, mendidik dengan kisah-kisah 

Qur’ani dan nabawi, mendidik dengan keteladanan. Metode tersebut 

sesuai dengan konsep akhlak dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim berupa 

metode mendidik dengan memberi keteladanan, kisah Qur’ani seperti 

yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Dan metode mendidik dengan kisah 

Nabi dan seorang sahabat Nabi yang dijelaskan dalam kitab Ada<b al-

‘A<lim wa al- Muta’allim oleh KH. Hasyim Asy’ari. Untuk itu dapat 

disimpulkan bahwasannya konsep akhlak murid terhadap guru yang 

dijelaskan dalam kitab Waz{a<if al-Muta’allim dan kitab Adab al-‘Alim wa 

al-Muta’allim relevan dengan Pendidikan Agama Islam. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun uraikan dari kedua kitab 

tersebut di atas, dengan demikian kiranya penyusun akan sedikit memberikan 

saran yang sekiranya akan menjadi masukan dan pertimbangan atau paling 

tidak sebagai bahan renungan yang kami tujukan ke beberapa pihak yang ada 

hubungannya dengan penelitian komparasi yang menjadi kajian penyusun, 

yakni sebagai berikut: 

1.  Kepada para peserta didik, hendaknya untuk tidak mengedepankan 

kepandaian dan kecerdasan otak semata, namun esensi dari pendidikan 

yakni membentuk pribadi yang beretika sebagai bentuk pengaplikasian 

dari pelajaran yang telah didapatkan, baik kepada gurunya maupun orang 

tuanya. Dan juga layak kiranya untuk dipikirkan dan diresapi sebagai 

bekal dalam bertingkah laku dan bersikap dalam kehidupan yang lebih 

nyata dan lebih luas.  

2.  Kepada para guru, hendaknya untuk tidak selalu menekankan 

keberhasilan dari sisi  nilai formalitas kepada peserta didiknya. Seperti 

halnya di atas, pembentukan insan-insan yang berakhlak baik juga kiranya 

lebih penting untuk diperhatikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pengajarannya. Walaupun penyusun juga tidak memungkiri bahwa 

kecerdasan intelektualitas juga penting, tapi kecerdasan bertingkahlaku 

kiranya juga tidak kalah penting atau bisa jadi malah lebih penting.   

3.  Kepada orang tua, hendaknya juga turut memperhatikan sampai sejauh 

mana internalisasi anaknya atas pelajaran yang telah didapatkan 
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disekolah. Kurang pantas kiranya apabila ada orang tua yang beranggapan 

bahwa apabila anaknya sudah bersekolah, maka dirinya tidak perlu lagi 

memantau perkembangan anaknya. Orang tua masih punya andil besar 

dalam perjalanan anaknya. Seorang murid ketika berada disekolah 

menjadi tanggung jawab gurunya, tetapi apabila sudah berada di rumah 

maka menjadi tanggung jawab orang tuanya. 

C. Penutup  

Alhamdulillaahi Rabbil ‘Alamiin, puji syukur penyusun panjatkan 

kepada Allah SWT atas anugerah nikmat untuk semangat menyelesaikan 

skripsi ini, karena pada awalnya penyusun merasa begitu berat untuk 

menyelesaikan study ini, walau hanya tinggal beberapa langkah. Namun, 

berkat inayah Allah ini, semuanya bisa teratasi walau dengan hasil yang 

masih jauh dari sempurna. Ini sudah sangat penyusun syukuri, walau saat ini 

hanya bisa mengucapkan tahmid yang menjadi tanda syukur ini. 

Dengan banyaknya kekurangan yang masih sangat mudah ditemukan 

dalam karya ini, dengan segala kerendahan hati penyusun sangat 

mengharapkan kritik, sarana atau apapun yang tentunya akan berguna bagi 

penyusun. Terima kasih juga kepada semua pihak, baik secara personal atau 

lembaga, formal atau non formal yang telah membantu penyusun dari segi 

apapun dalam menyelesaikan karya ini. 

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo’a, semoga karya yang tidak 

seberapa ini ada manfaatnya, walau sangat sedikit. Baik bermanfaat bagi 

penulis sendiri maupun orang lain. A<mi<n ya< Rabbal ‘A<lami<n. 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SANTRI 

 

Hari, tanggal, bulan: 

Tempat dan waktu: 

1. Nama 

2. Pendidikan 

3. Sudah berapa lama Anda mondok 

4. Apa yang Anda ketahui tentang sosok Kyai Zainal 

5. Apakah Anda pernah mengaji kepada Kyai Zainal 

6. Bagaimana cara Kyai Zainal mengajar santri-santrinya 

7. Sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Munawwir, kiprah apa saja yang 

pernah Kyai Zainal lakukan kepada pesantren maupun masyarakat 

8. Apa yang Anda ketahui mengenahi pendidikan akhlak di pesantren 

9. Apa yang Anda ketahui tentang kitab Waz{a<if al-Muta’allim 

10. Apakah Anda pernah mengkaji kitab Waz{a<if al-Muta’allim 

11. Apakah kitab Waz{a<if al-Muta’allim sudah sesuai jika digunakan sebagai 

acuan akhlak dalam Pendidikan Agama Islam 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS PONDOK 

Hari, tanggal, bulan: 

Tempat dan waktu: 

1. Nama 

2. Pendidikan 

3. Peran di pesantren/jabatan 

4. Berapa lama Anda mengabdi di pesantren ini 

5. Bagaimana pendapat Anda tentang sosok Kyai Zainal sebagai pengasuh/guru 

di Pondok Pesantren Al-Munawwir 

6. Selama Anda mengabdi apa saja teladan beliau 

7. Bagaimana riwayat pendidikan agama yang ditempuh oleh Kyai Zainal 

8. Bagaimana riwayat pendidikan formal yang ditempuh oleh Kyai Zainal 

9. Dalam estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Krapyak, sejak kapan beliau 

mulai berkiprah  

10. Bagaimana perjuangan beliau dalam pengenbangan pesantren, madrasah 

salafiyyah, dan Ma’had Aly di Pondok Pesantren Al-Munawwir 

11.  Apa saja karya tulis dalam dunia pendidikan pesantren yang pernah beliau 

susun 

12. Pendapat Anda tentang karya-karya dari Kyai Zainal 

13. Apakah kitab Waz{a<if al-Muta’allim merupakan konsep akhlak yang tepat 
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CACATAN LAPANGAN 1 

  

Metode pengumpulan data : Wawancara  

Hari, tanggal   : Rabu, 27 April 2016 

Waktu    : 09.30-10.30 WIB 

Tempat   : Masjid UIN Sunan Kalijaga 

Sumber data   : Sdr. Mu’taz Roshif 

Deskrispi data: 

Informan merupakan salah satu santri pondok pesantren Al-Munawwir 

komplek Huffadz 1. Pengalaman yang informan dapatkan bersama Kyai Zainal 

yaitu pada saat Kyai Zainal sakit mendekati wafatnya. Pada saat itu beliau 

menghendaki santri-santrinya untuk membacakan Al-Qur’an di dekat beliau 

hingga beliau dipanggil sang pencipta. Informan bersama santri yang lain 

membecakan secara bergantian ditempat Kyai Zainal istirahat. 

Beliau merupakan sosok yang menjadi teladan bagi santri-santrinya, beliau 

sangat suka kepada santri yang rajin mengaji, bukan santri yang rajin bekerja. 

Karena itu beliau sangat kecewa ketika ada santri yang tidak disiplin belajar, 

sampai pernah suatu ketika KH Zainal Abidin masuk ke kelas dan hanya ada satu 

dua orang santri beliau tetap mengajar. Kitab Waz{a<if al-Muta’allim merupakan 

salah satu karya beliau yang menjelaskan tentang akhlak seorang murid dan juga 
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seorang guru dalam proses pembelajaran. Kitab ini dikaji secara bandongan 

sebagai program khusus bulan Ramadlan.  

Dalam keluarganya, beliau sangat menekankan pendidikan agama sebagai 

hal yang sangat penting. Tetapi disamping itu, beliau juga bersifat demokratis, 

beliau tetap mengizinkan istrinya yang senang bergelut diorganisasi dan juga 

belajar di universita. Beliau merupakan seorang teladan baik bagi keluarga beliau 

maupun bagi santri-santri pondok pesantren Al-Munawwir, beliau selalu 

memberikan contoh langsung dengan perilaku beliau sehari-hari. 

Interpretasi: 

Kyai Zainal selalu menekankan pentingnya belajar ilmu agama bersama 

seorang guru yang berlandaskan kitab warisan ulama yang keilmuannya jelas 

sampai kepada Rasulullah Saw. Tidak asal berdalil dengan informasi yang 

sumbernya tidak jelas. Dalam setiap kali kesempatan mengajar, ketelitian menjadi 

hal utama dalam menyampaikan materi. Beliau tidak sedikitpun berani menentang 

qaul ulama’ tanpa dilandasi dengan perbandingan dari qaul ulama lainnya. Beliau 

selalu menyampaikan suatu materi yang sesuai dengan mukhotobnya. 
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CATATAN LAPANGAN 2 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari, tanggal   : Jum’at, 29 juli 2016 

Waktu    : 14.00-15.00 WIB 

Tempat   : Kantor Pondok Pesantren Al-Munawwir 

Sumber data   : Sdr. As’ad Syamsul Arifin 

Deskripsi data: 

Informan merupakan salah satu pengurus yang menjabat sebagai lurah 

pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir, dan beliau telah menyelesaikan belajar di 

Ma’had Aly pada tahun 2011. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sosok 

Kyai Zainal sebagai pengasuh pondok Pesantren Al-Munawwir sangat 

memperhatikan pendidikan para santri, pendidikan keluarga, dan menghargai 

setiap pendapat keluarga, dan konsisten terhadap kemurnian ilmu yang dilandasi 

oleh kitab-kitab mu’tabaroh yang disusun oleh Ulama. Beliau merupakan sosok 

yang sederhana dan selalu istiqomah, baik dalam beribadah maupun dalam 

mengajar santri-santrinya. 

Kyai Zainal merupakan sosok yang sangat ketat dalam bertauhid. Hal-hal 

yang tidah sesuai dengan akidah akan beliau tentang secara tegas. Begitu juga 
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dalam fan ilmu lainnya, beliau sangat berhati-hati dalam fiqh, baik fiqh ibadah 

maupun fiqh muamalah. 

Karya tulis Kyai Zainal sangat banyak dan kebanyakan ditulis semenjak 

usia beliau sangat muda. Kitab yang beliau tulis saat ini diajarkan pada beberapa 

komplek di Pondok Pesantren Al-Munawwir, salah satunya yaitu kitab Waz{a<if al-

Muta’allim. Kitab Waz{a<if al-Muta’allim ini menjadi materi yang sangat sesuai 

untuk pembelajaran akhlak dan juga menjadikan sebuah landasan untuk sebuah 

konsep pendidikan akhlak yang sesuai dengan Pendidikan Agama Islam.  

Interpretasi: 

Sosok Kyai Zainal dikenal sebagai pendidik yang tidak mudah 

berkompromi dengan fatwa tanpa landasan yang jelas. Karya yang beliau tulis 

memudahkan kita untuk memahami materi yang sulit dalam berbagai fan ilmu dan 

juga memudahkan kita untuk memahami hasil pemikiran-pemikiran beliau. Karya 

tulis beliau merupakan warisan yang sangat berharga, baik bagi keluarga, santri, 

maupun umat Islam pada umunya, termasuk kitab Waz{a<if al-Muta’allim.  
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