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ABSTRAK 

 

Kitab Ta’lim Muta’allim merupakan kitab yang diajarkan dibanyak Pondok 

Pesantren, baik Pondok Pesantren salaf maupun modern. Salah satu Pondok Pesantren 

yang mengajarkan kitab tersebut ialah Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. 

Digunakannya kitab tersebut sebagai salah satu kurikulum dalam Pondok Pesantren 

Bidayatul Hidayah disebabkan, dalam kitab tersebut terdapat banyak nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri 

nilai-nilai kitab Ta’lim Muta’allim dalam keseharian santri Pondok Pesantren 

Bidayatul Hidayah. 

Oleh sebab itu, maka metode penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis 

penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.  

Metode penelitian tersebut dirasa relevan untuk menelusuri nilai-nilai kitab Ta’lim 

Muta’allim dalam keseharian santri Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, 

sebagaimana menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. 

Adapun hasil dari penelitian ini ialah: pertama, terdapat banyak nilai yang 

terkandung dalam kitab ta’lim muta’allim, yang kemudian dapat jadikan pedoman bagi 

para santri Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, nilai-nilai tersebut diantaranya ialah: 

a). Cinta terhadap ilmu, b). Cinta kedamaian, c). Demokratis, d). Bersahabat atau 

berkomunikatif, e). Tawadhu’, f). Cerdas, g). Bersungguh-sungguh, h). Rajin, i). 

Syukur, j). Zuhud, k). Tawakal, l). Sabar, m). Belas kasih, n). Husnudzan, o). Wara’, 

p). Jujur. Nilai-nilai tersebut diharapkan agar para santri Pondok Pesantren Bidayatul 

Hidayah dapat menyerap, memahami dan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam kitab 

ta’lim muta’alim sehingga seorang santri dapat termotivasi untuk menanamkan pada 

dirinya untuk mempunyai akhlak yang mulia.  

Kedua, Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah menggunakan kitab ta’lim 

muta’alim sebagai salah satu kurikulumnya disebabkan dalam kitab tersebut terdapat 

banyak manfaat yang akan didapat oleh para santrinya, diantaranya yaitu: agar para 

santrinya mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Serta agar para santri dalam 

kehidupannya memiliki perilaku yang berakhlak dan bisa membentuk karakter yang 

baik untuk dirinya masing-masing, serta dapat menjadi contoh bagi yang lainnya.   

Ketiga, Mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam kitab ta’lim 

muta’alim di kehidupan dan keseharian santri sehingga dapat menciptakan hubungan 

baik antara santri, Kyai, orang tua, masyarakat dan dapat menjaga nama baik Pondok 

Pesantren Bidayatul Hidayah. Kemudian mendapatkan manfaat dan berokah dalam 

menuntut ilmu. 

 

 

Kata Kunci: Nilai-Nilai, Kitab Ta’lim Muta’allim, Santri, Pondok Pesantren Bidayatul 

Hidayah.  
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MOTTO 

 

 

“Dadio wong sabar lan istiqomah, sabar iku during mesti istiqomah. 

Tapi nek wong seng istiqomah wong iku mesti sabar.” 

(Dawuh: Alm. Gus Ahmadul Huda) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas 

hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Sebagai umat manusia kita 

diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Salah satu cara menuntuk ilmu 

pengetahuan adalah melalui lembaga pendidikan yang telah lama dipandang 

sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan sendiri 

dibutuhkan untuk membentuk individu demi menunjang perannya di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sarana untuk mengangkat 

harkat dan martabat manusia sepanjang hayatnya. Dengan demikian pendidikan 

menjadi penting bagi eksistensi dan perkembangan manusia.1 

Di Indonesia, pesantren merupakan salah satunya lembaga pendidikan 

yang dikenal cukup luas di tengah masyarakat. Pesantren merupakan pendidikan 

tradisional yang menekankan pada ajaran pokok agama Islam, seperti tauhid, fiqih, 

ushul fiqih, akhlaq, dan tata cara beribadah yang sesuai dengan ajaran islam 

berdasarkan tuntutan Al Qur’an dan hadist. Pendidikan pesantren telah ada sejak 

Islam pertama kali masuk di kepulauan Nusantara. Eksistensi historis tersebut 

menjadikan pesantren sebagai kekhasan budaya bangsa Indonesia yang sangat 

 
1  Hujair AH dan Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani 

Indonesia (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 4. 
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populer. Pesantren juga menjadi warna yang cukup menonjol dalam kultur 

keindonesiaan yang terbuka dan toleran. Maka tidak mengherankan jika hal 

tersebut kemudian membuat identitas dan tradisi pesantren, sebagai sebuah 

lembaga pendidikan, lebih berbasis pada kearifan lokal. Penekanan pada kearifan 

lokal ini memiliki ciri khas tersendiri yang mana nilai-nilai kesederhanaan, 

keterbukaan, dan kebersamaan dijunjung tinggi. 

Pendidikan pesantren telah menawarkan sesuatu yang penting kepada 

masyarakat melalui pelestarian tradisi-tradisi dalam perjalanan panjang sejarah 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa alasan 

mengapa tradisi pendidikan di pesantren terbuka dan toleran. Pertama, pesantren 

merupakan lembaga yang berbasis realitas sosial yang tumbuh dan berkembang 

bersama masyarakat. Kedua, pesantren merupakan cerminan dari budaya 

masyarakat setempat. Ketiga, nilai dan ajaran pesantren dapat beradaptasi dengan 

lingkungan masyarakat.2 Di samping itu pemahaman agama yang diajarkan di 

pesantren menganut paham ahl al-sunnah wa al-jama’ah. Corak pengajaran yang 

demikian selalu merujuk pada kitab-kitab pilihan karya ulama-ulama klasik abad 

pertengahan yang cenderung fleksibel.  Dari puluhan bahkan bahkan ratusan kitab 

yang diajarkan oleh pesantren, kitab ta’lim muta’alim adalah salah satu yang 

paling populer. 

 
2 Abdul Malik, Ajat Sudrjat, Farida Hanum, Kultur Pendidikan Pesantren Radikalisme (IAIN 

Mataram, Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2016), Vol 4, Nomor 2. 
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Dalam kitab ta’lim muta’alim ini orang akan menemukan secara padat 

ajaran tentang moral. Moral sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

mengarahkan perbuatan manusia sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, istilah 

moral sangat dekat pertalian maknanya dengan term-term lain seperti etika, akhlak, 

moral, tata krama, adab, dan sopan santun. Dengan diajarkannya kitab tersebut 

secara luas maka pendidikan Islam khususnya di pondok pesantren sangat kental 

dengan pendidikan kepribadian. 

Kitab yang berjudul ta’lim muta’alim ini secara khusus membahas dengan 

cukup rinci tentang etika seorang pendidik dan etika seorang santri. Dalam dunia 

pendidikan Islam kitab ini memiliki peran dalam membenahi masalah akhlak.3 

Seorang santri harus menyadari bahwa masalah etika menjadi kajian yang cukup 

serius karena dunia pendidikan banyak terkontaminasi oleh nilai-nilai baru (akibat 

akulturasi sistem nilai dan budaya) terutama pada era modern saat ini. Karena itu, 

kitab ta’lim muta’alim tetap dan penting untuk diajarkan di pondok-pondok 

pesantren, termasuk juga Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. Dengan demikian, 

kitab ta’lim muta’alim tidak asing lagi di telinga santri di Pondok Pesantren 

Bidayatul Hidayah. 

Kitab ta’lim muta’alim yang merupakan karya dari Syekh Az Zarnuji 

adalah sebuah kitab etika yang bernuansa sufistik. Syekh Az Zarnuji menyusun 

metode kitab ta’lim muta’alim dikhususkan agar para pelajar/santri sukses dalam 

 
3 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 92-94. 
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belajarnya.4 Dalam kitab ta’lim muta’alim terdapat juga nilai-nilai tasawuf yang 

dapat dikaji. Ajaran nilai tasawuf tersebut kerap diyakini oleh para santri guna 

mendapatkan syafa’at dan ridho dari pengarang kitab ta’lim muta’alim itu sendiri. 

Beliau syekh Az Zarnuji menjelaskan dalam karyanya bagaimana tata cara dalam 

menuntut ilmu agar mendapat kemanfaatan dan dapat menyebarkan kebaikan baik 

dalam ruang lingkup pondok pesantren maupun juga dalam bermasyarakat. 

Dalam pendidikan pesantren hubungan santri terhadap Kyai menjadi titik 

pusat. Dari situlah kekuatan pesantren terbentuk yang mana daya kharisma kyai 

memancar sebagai sosok yang sangat dikagumi, dihormati, dan senantiasa menjadi 

tauladan bagi santri-santrinya. Dari pengamatan sepintas terhadap tradisi yang 

berkembang di pesantren tampak bahwa terdapat persambungan dengan tradisi 

dalam tasawuf, misalnya untuk persoalan penghormatan kepada Kyai. Sikap 

hormat (ta’zim) terhadap Kyai adalah hal mendasar yang ditanamkan pendidikan 

pesantren kepada santri. Dalam hal ini kepatuhan itu dianggap lebih penting dari 

mencari ilmu itu sendiri. 

Dalam pola belajar yang dikembangkan di pendidikan pesantren santri 

diwajibkan untuk mengikuti penggembelengan yang dilakukan oleh para Kyai. 

Tujuannya supaya santri mempunyai elemen-elemen kepesantrenan secara 

menyeluruh. Dengan adanya pola pendidikan seperti itu, lembaga pendidikan 

 
4 Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam, Etika Menuntut Ilmu Menurut Kitab Ta’lim 

Muta’alim (Institut PTIQ Jakarta Vol 3, No 1, 2020. 
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pesantren menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti pengajian dan disiplin diri 

dalam belajar keilmuan Islam dalam kitab-kitab kuning. Dengan kegiatan ini santri 

nantinya dapat mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran 

agama islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman 

perilaku sehari-hari. 

Tradisi pesantren yang dimaksud disini adalah pengetahuan yang menjadi 

bahan pelajaran di pesantren. Menurut Nurcholish Madjid ada empat pengetahuan 

yaitu fiqih, tasawuf, tauhid, dan nahwu-sharraf.5 Sedangkan Zamakhsyari Dhofier 

memberikan pandangan melengkapi pandangan diatas yakni ada delapan jenis 

bidang pengetahuan pesantren, yaitu nahwu dan sharaf, fiqih, usul fiqih, hadits, 

tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, serta cabang ilmu lainnya seperti tarikh dan 

balaghah.6 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam kitab ta’lim muta’alim 

sangat ditekankan kepada santri untuk mempelajari, memahami, dan menghayati 

serta mengamalkannya dengan tujuan menjadi insan yang mendekatkan diri 

kepada Allah SWT sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. 

Imam Az Zarnuji juga mengatakan bahwa seorang santri/pelajar 

hendaknya tidak mengabaikan disiplin moral dan sunnah. Seorang santri/pelajar 

 
5 Nurcholish Madjid, Islam, “Iman dan Ihsan Sebagai Trilogi Ajaran Ilahi”, dalam Budhy 

Munawar Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah (Jakarta, Mizan, 1995), hlm. 478.  
6  Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang pandangan Hidup Kyai (Jakarta 

LP3ES, 1994), hlm.136.  
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hendaknya juga memperbanyak melakukan shalat dengan khusu’, sebab hal ini 

sangat menunjang kesuksesan belajar. Seorang santri/pelajar hendaknya dalam 

keadaan bagaimana pun tidak lupa membawa buku catatan, agar kapan pun bisa 

menelaah pelajaran. Pada era teknologi seperti sekarang tidak sulit menyimpan 

catatan pelajaran. Seorang pelajar bisa merekam pelajaran yang disampaikan oleh 

guru, bisa pula menuliskan pada laptop mini yang dimilikinya, merekamnya, dan 

menggunakan berbagai alat teknologi canggih lainnya.7 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar 

pengaruh nilai-nilai atau kandungan yang ada dalam kitab ta’lim muta’alim dapat 

memotivasi atau mempengaruhi perilaku santri dalam mengimplementasikan etika 

dalam tradisi pesantren, terutama dalam hal ta’zim (hormat) terhadap Kyai. 

Tentang otoritas kitab ta’lim muta’alim kepada santri ketika menjalankan tata cara 

menghormati, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran kitab ta’lim 

muta’alim dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman 

perilaku sehari-hari. 

 

 

 

 

 
7  Arif Muzayin Shofwan, Metode Belajar Menurut Imam Zarnuji: Telaah Kitab Ta’lim 

Muta’lim (Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, November, 2017), hlm. 408-423. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa dan bagaimana nilai-nilai dalam kitab ta’lim muta’alim? 

2. Mengapa Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah menggunakan kitab 

ta’lim muta’alim sebagai kitab wajib yang harus dipelajari? 

3. Bagaimana santri mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam 

kitab ta’lim muta’alim dalam keseharian dan kehidupan santri di  

Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah? 

C. Tujuan dan Penelitian 

1. Mengetahui nilai-nilai yang ada dalam kitab ta’lim muta’alim. 

2. Mengetahui dasar-dasar penggunaan kitab ta’lim muta’alim sebagai 

kitab wajib. 

3. Mengetahui implementasi nilai-nilai kitab ta’lim muta’alim dalam 

keseharian dan kehidupan santri di Pondok Pesantren Bidayatul  

Hidayah. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi apa itu nilai-nilai yang ada dalam kitab ta’lim 

muta’alim. 

2. Memberikan informasi tentang dasar-dasar penggunaan kitab ta’lim 

muta’alim sebagai kitab wajib yang dipelajari di Pondok Pesantren. 

3. Memberikan sebuah informasi tentang pentingnya menerapkan 

nilainilai dalam kajian kitab ta’lim muta’alim dalam keseharian dan 

kehidupan santri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. 

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pra-penelitian yang sudah peneliti lakukan, literatur yang 

membahas tentang kitab ta’lim muta’alim, terdapat beberapa penelitian yang 

relevan, Akan tetapi pada beberapa hal dan bagian tertentu memiliki perbedaan 

dan ciri khas tersendiri. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini 

diantaranya: 

1. Skripsi Zeni Mufida, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2015, dengan judul “Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab ta’lim 

muta’alim dan ayyuhal walad Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan 

Agama Islam”. 8  Penelitian tersebut menganalisis konsep pendidikan 

 
8 Zeni Mufida, “Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ta’lim al Muta’alim dan Ayyuhal 

Walad serta relevansinya terhadap pendidikan agama Islam”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2013.  
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karakter yang ada dalam kitab ta’lim muta’alim selanjutnya dikaitkan 

dengan pendidikan agama Islam dan hasilnya sangat relevan, baik tujuan, 

materi, dan metodenya. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

bersumber dari kitab ta’lim muta’alim. Hal yang membedakan dengan 

penelitian ini adalah nilai yang diambil dari kitab tersebut berbeda, peneliti 

fokus pada konsep perilaku ta’zim santri terhadap kyai yang dipengaruhi 

oleh kitab ta’lim muta’lim. 

2. Skripsi Uswatun Hasanah, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015, dengan judul “Etika Pelajar Dalam Kitab Adab al’alim 

wa al-muta’alim Karya KH. Hasyim Asyari Dan Relevansinya Dengan 

Tujuan Pendidikan Nasional”. 9  Namun penelitian tersebut memiliki 

beberapa perbedaan, penelitian tersebut bersumber dari kitab adab al ‘alim 

wa al-muta’alim, sedangkan penelitian ini bersumber pada kitab ta’lim 

muta’alim. 

3. Skripsi Muhammad Faruq Amna, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, dengan judul “Konsep Ta’zimul 

ilmi wa Ahlihi menurut sykh Az Zarnuji dalam kitab ta’lim muta’alim dan 

relevansinya terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak”. 10  Penelitian ini 

 
9 Uswatun Hasanah, “Etika Pelajar Dalam Kitab Adab al ‘alim wa al muta’alim Karya KH 

Hasyim Asyari dan Relevansinya dengan tujuan pendidikan Nasional”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN 

sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

 10 Muhammad Faruq Amna, “Konsep Ta’zimul Ilmi wa Ahlihi Menurut Syekh Az Zarnuji Dalam 

Kitab Ta’lim Muta’alim Dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak”, Skripsi, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
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memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni dari segi ta’zim seorang 

pelajar, mengkaitkan dengan pendidikan agama Islam persamaan yang 

lainnya adalah sama-sama bersumber pada kitab ta’lim muta’alim. Namun, 

penelitian ini memfokuskan pada ta’zim santri terhadap Kyai yang 

dipengaruhi oleh kitab ta’lim muta’alim di pondok pesantren Bidayatul 

Hidayah.  

Dengan demikian, demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap kitab ta’lim muta’alim ini, dengan mengetahui bagaimana perilaku ta’zim 

santri terhadap Kyai yang dipengaruhi oleh kitab ta’lim muta’alim di pondok 

pesantren bidayatul hidayah. 

F. Kerangka Teori 

Kitab Ta’līm Al Muta’allim karya Imam Zarnuji terdiri dari 13 pasal materi 

bahasan. Kitab yang disusun pengarangnya secara sistematis tersebut menjelaskan 

metode belajar melalui “pendekatan etika” yang bisa dipakai sebagai pedoman 

para santri/pelajar dalam menuntut ilmu ke jenjang yang seharusnya dilalui. 

Dengan demikian, seorang santri atau pelajar yang ingin mencapai kesuksesan 

dalam menempuh ilmu pengetahuan hendaknya memperhatikan pendekatan 

tersebut. Berikut penjelasan 13 pasal yang menjadi materi bahasan Imam Zarnuji 

sebagai metode belajar bagi para santri atau pelajar. Imam Zarnuji menyatakan 

bahwa latar belakang menyusun kitab tersebut karena dia telah mengamati banyak 
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para pelajar yang menempuh ilmu pada generasinya, ternyata mereka banyak 

mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi tidak dapat mencapai manfaat buah ilmu 

pengetahuan, yaitu berupa pengamalan dan penyebaran.11 

Pelestarian nilai-nilai tersebut dapat dengan mudah dilacak dalam 

kehidupan santri atau pelajar yang sehari-harinya hidup dalam kesederhanaan, 

belajar tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab, serta terikat oleh rasa solidaritas 

yang tinggi. Corak kehidupan tadi merupakan ekspresi kepribadian santri/pelajar 

dari tempaan pendidikan di pesantren yang juga sebagai pondasi awal santri/pelajar 

untuk bergaul dengan masyarakat kelak. Kyai dalam tipologi macam ini merupakan 

figur sentral yang sikap sehari-harinya banyak mempengaruhi kepribadian santri. 

Karena itu, banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan di pondok pesantren 

seolah tidak mengenal libur, pembelajaran serta pengamalan ilmu berlaku siang dan 

malam dalam sepanjang tahun.12 

Dalam hal ini, Az-Zarnuji mengatakan bahwa para Kyai atau Guru harus 

memiliki sifat yang terpuji. para Kyai atau Guru di syaratkan memiliki sifat wara’, 

memiliki kompetensi atau kemampuan dibanding santri atau pelajarnya, dan lebih 

tua usianya dari pada santri atau pelajarnya. Kemudian Az-Zarnuji juga 

menekankan agar dalam menuntut ilmu, setiap santri atau pelajar hendaknya 

mencintai ilmu, hormat kepada guru, keluarganya, sesama penuntut ilmu, sayang 

 
11 Ibid, hlm. 408-423.  
12 Ahmad Muhakamurohhman, Pesantren: Santri, Kyai, Dan Tradisi, (Al-Azhar Kairo, Mesir), 

hlm. 1693-6736. 
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kepada kitab dan menjaganya dengan baik, bersungguh-sungguh dalam belajar 

dengan memanfaatkan waktu, tekun dalam menuntut ilmu serta mempunyai cita-

cita tinggi dalam menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini senada dengan pernyataan 

Imam Al-Gahazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu: “kewajiban setiap guru 

ialah terlebih dahulu membersihkan jiwa dan akhlak yang tercela serta sifat-sifat 

yang hina, mempersempit kesibukan dengan keduniawiaan.  

Oleh sebab itu, kondisi pendidikan yang demikian mendorong kita untuk 

membangun cara pandang (worldview) baru dalam pendidikan yang tidak hanya 

berorientasi pada ilmu pengetahuan (knowledge oriented) dan keterampilan (skill 

oriented), namun juga berorientasi pada nilai (values oriented). Karena proses 

pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai akhlak (kejujuran, keharmonisan, 

dan saling menghargai) adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan, bahkan 

dielakkan. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai kitab 

ta’lim muta’allim dalam keseharian santri Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. 

Untuk memenuhi tujuan dari penelitian tersebut maka penulis membutuhkan 

sebuah metode penelitian. Sebagaimana banyak diartikan bahwa, metode dalam arti 

luas adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Sedangkan 

penelitian dalam tinjauan sosial adalah suatu proses yang berupa suatu rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk 



13 

 

 

  

memperoleh pemecahan permasalahan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan 

tersebut.13 

Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dirasa 

relevan untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini. Dalam beberapa referensi 

metodologi penelitian filsafat sifat penelitian tersebut merupakan unsur-unsur 

metodologi.14 

Sebagaimana dalam definisinya sifat deskriptif dalam penelitian adalah 

seluruh hasil penelitian yang harus dibahasakan, ada kesatuan mutlak antara bahasa 

dan pikiran seperti antara badan dan jiwa. Pemahaman baru menjadi mantap apabila 

dibahasakan.15 Pengertian tersebut seirama dengan definisi dari metode kualitatif 

sendiri, yaitu seperti yang dipaparkan oleh Bogdan dan Taylor bahwa metode 

kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.16 

Menurut Sudarto, metode penelitian kualitatif lebih fleksibel digunakan 

dalam penelitian kefilsafatan, karena adanya beberapa pertimbangan. Diantaranya; 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah untuk dihadapkan kepada 

 
13 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: RajaGrafindo, 1996), hlm. 41. 
14 Ibid, hlm. 42-48. Lihat Juga, Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

KANISIUS, 1990), hlm. 41-54.  
15 Ibid, hlm. 54.  
16 Bodgan dan Taylor, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remadja Karya, 1975),  

hlm. 5. 
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kenyataan (realitas ganda-dualisme). Kedua. metode kualitatif menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara penulis dan responden. Dalam hal ini penulis 

sebagai subjek dapat berdialog dengan responden sebagai objek. Objek dapat 

mengungkapkan dirinya secara langsung kepada subjek. Ketiga, metode kualitatif 

lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman-penajaman 

terhadap pola nilai-nilai yang dipopulerkan oleh penulis.17 

Selain itu, relevansi metode kualitatif tersebut dengan tujuan dari penelitian 

ini, salah satunya ialah karena ciri dari metode kualitatif dalam dalam analisis 

datanya dilakukan secara induktif. Sebagaimana Sudarto memaparkan bahwa 

analisis induktif digunakan dalam metode penelitian kualitatif dikarenakan terdapat 

beberapa pertimbangan, yaitu: Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan 

kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data. Kedua, analisis 

induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi 

eksplisit, dapat dikenal dan terhitung. Ketiga, analisis induktif lebih dapat 

menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat putusan-putusan tentang dapat 

tidaknya pengalihan ke suatu latar yang lain. Keempat, analisis induktif lebih dapat 

menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan. Kelima, 

analisis induktif dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian 

dari struktur analitik.18 

 
17 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, hlm. 63. 
18 Ibid, hlm. 65. 
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Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam rencana penelitian 

ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Artinya, 

dengan menggunakan jenis penelitian tersebut, maka peneliti membutuhkan sebuah 

lokasi penelitian untuk memperoleh data. Adapun penetapan di Pondok Pesantren 

Bidayatul Hidayah Mojogeneng didasarkan pada santrinya yang salah satu 

kurikulumnya diajarkan kitab ta’lim mta’allim di lingkungan Pondok Pesantren 

tersebut. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang 

diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.19 Dengan kata lain, data yang 

diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga 

wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari Pondok 

Pesantren Bidayatul Hidayah. Sedangkan pada data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisi tentang kitab ta’lim 

muta’alim. 

Setelah data-data terkumpul lengkap, berikutnya yang penulis lakukan 

adalah membaca, mempelajari, meneliti, menyeleksi, dan mengklasifikasi data-data 

yang relevan dan yang mendukung pokok bahasa, untuk selanjutnya penulis 

 
19  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2005), hlm. 128. 
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analisis, simpulan dalam suatu pembahasan yang utuh. Adapun prosedur yang 

digunakan dalam mengumpulkan datanya, yaitu:  

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung berkaitan dengan perilaku santri yang dipengaruhi oleh kitab 

ta’lim muta’alim, observasi tersebut dilakukan di Pondok Pesantren 

Bidayatul. Kemudian, penulis mengkaji tentang persepsi santri tentang 

nilai-nilai dalam kitab ta’lim muta’alim kemudian dapat menjadikan 

motivasi terhadap tingkah laku santri. 

2. Wawancara 

Mengingat situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19 saat ini,  

Penulis mewawancarai beberapa santri Bidayatul Hidayah secara daring  

untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai atau kandungan yang 

ada dalam kitab ta’lim muta’alim. Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (secara daring) dengan 

responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara 

pewawancara dengan responden.20 

 
20 Ibid, hlm. 92.  



17 

 

 

  

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara 

tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering 

juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara 

kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended interview), wawancara 

etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut 

wawancara baku (standardized interview) yang susunan pertanyaannya 

sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan 

jawaban yang juga sudah disediakan.21  

Wawancara ditunjukkan kepada santri Pondok Pesantren Bidayatul 

Hidayah, melalui wawancara diharapkan peneliti dapat mengetahui hal-hal 

yang mendalam tentang nilai-nilai yang dikaji dalam kitab ta’lim 

muta’alim. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus 

menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan 

dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan 

bahan dalam pengecekan keabsahan data. Analisis dokumentasi dilakukan 

untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang 

berada ditempat penelitian atau yang berada diluar temapt penelitian yang 

 
21 Dedi, Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda. 2006), hlm. 120. 
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ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. 

Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara. 

H. Sistematika Pembahasan 

Guna memberi arah yang lebih jelas dalam penelitian ini, berikut akan 

dilakukan pemetaan dan sistematisasi pembahasan ke dalam beberapa bagian, 

yaitu:  

Bab I, yang berisi latar belakang ketertarikan menulis masalah ini, dalam 

bab ini beberapa sub bab yang berisikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II, dibahas mengenai biografi Syekh Az Zarnuji mendeskripsikan 

riwayat hidup Az Zarnuji, mengenal karya-karya Az Zarnuji beserta nilai-nilai 

yang terkandung dalam kitab ta’lim muta’alim. 

Bab III, pada bab ini penulis membahas sejarah Pondok Pesantren 

Bidayatul Hidayah, kemudian kegiatan dan pendidikan kitab ta’lim muta’alim 

yang berhubungan dengan perilaku santri dalam pendidikan di Pondok Pesantren 

Bidayatul Hidayah. 
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Bab IV, merupakan fokus penulis dalam kajian penelitian. Pada bab ini 

akan diuraikan tentang konsep nilai-nilai. Kemudian bagaimana ajaran dalam kitab 

ta’lim muta’alim dapat menginspirasi terhadap tingkah laku santri dengan 

menggunakan teori Az Zarnuji. Dengan demikian peneliti diharapkan mampu 

mengasah dan menguasai tentang nilai-nilai dalam kitab ta’lim muta’alim. 

Bab V, pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

penulis lakukan dan saran. 

  

 



 

 

65  

  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian tentang nilai-nilai kitab ta’lim muta’allim dalam keseharian 

santri Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah di atas, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yakni: 

1. Terdapat banyak nilai yang terkandung dalam kitab ta’lim muta’allim, 

yang dapat jadikan pedoman bagi para santri Pondok Pesantren 

Bidayatul Hidayah, nilai-nilai tersebut diantaranya ialah: a). Cinta 

terhadap ilmu, b). Cinta kedamaian, c). Demokratis, d). Bersahabat atau 

berkomunikatif, e). Tawadhu’, f). Cerdas, g). Bersungguh-sungguh, h). 

Rajin, i). Syukur, j). Zuhud, k). Tawakal, l). Sabar, m). Belas kasih, n). 

Husnudzan, o). Wara’, p). Jujur. Nilai-nilai tersebut diharapkan agar 

para santri Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah dapat menyerap, 

memahamidan menerapkan nilai-nilai yang ada dalam kitab ta’lim 

muta’alim  sehingga seorang  santri  dapat  termotivasi untuk 

menanamkan pada dirinya untuk mempunyai akhlak yang mulia.  

2. Sebagai Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah menganut paham ahl 

assunnah wa al-jama’ah dengan merujuk kitab-kitab karya ulama-

ulama klasik abad pertengahan yang cenderung fleksibel yang salah 
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satunya adalah kitab ta’lim muta’alim. Oleh karena itu, Pondok 

Pesantren Bidayatul Hidayah menggunakan kitab ta’lim muta’alim 

sebagai salah satu kurikulumnya disebabkan dalam kitab tersebut 

terdapat banyak manfaat yang akan didapat oleh para santrinya, 

diantaranya yaitu: agar para santrinya mendapat ilmu yang bermanfaat 

dan barokah. Serta agar para santri dalam kehidupannya memiliki 

perilaku yang berakhlak dan bisa membentuk karakter yang baik untuk 

dirinya masing-masing, serta dapat menjadi contoh bagi yang lainnya. 

3. Mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam kitab ta’lim 

muta’alim di kehidupan dan keseharian santri sehingga dapat 

menciptakan hubungan baik antara santri, Kyai, orang tua, masyarakat 

dan dapat menjaga nama baik Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah. 

Kemudian mendapatkan manfaat dan berokah dalam menuntut ilmu. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis tentang nilai-nilai yang ada dalam kitab ta’lim 

muta’alim dalam keseharian santri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, penulis 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang belum bisa 

dipenuhi oleh penulis. 
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Diharapkan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah yang penulis banggakan 

dan penulis cintai tetap eksis dan maju, serta dapat mewujudkan dan menciptakan 

generasi Islam yang mempunyai akhlak mulia. 

Berdasarkan latar belakang nilai-nilai kitab ta’lim muta’alim dalam 

keseharian santri di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, diharapkan agar dapat 

dijadikan pedoman bagi penulis, pembaca dan santri di Pondok Pesantren Bidayatul 

Hidayah dalam menyerap, memahami, dan menghayati, serta mengamalkannya 

dengan tujuan menjadi insan yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri kepada 

Allah SWT, sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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