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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ta‘līm al-Muta‘allim Tharīq al-Ta‘allum adalah sebuah kitab

monumental yang dikarang oleh seorang ulama’ besar yang bernama

Burhanuddin al-Islam al-Zarnuji. Tidak ada kepastian mengenai tempat

dan waktu dilahirkannya al-Zarnuji, sedangkan mengenai waktu wafatnya

ada dua pendapat, pendapat yang pertama mengatakan dia meninggal

dunia pada tahun 1195 M. sedangkan pendapat yang kedua pada tahun

1243 M.1

Begitu juga mengenai tempat kelahirannya para peneliti pun

berbeda pendapat mengenai tempat kelahirannya, namun apabila dilihat

dari nisbahnya al-Zarnuji maka dia dianggap berasal dari Zaradj. Dia

hidup pada masa kejayaan ilmu pengetahuan, dia belajar di Bukhara dan

Samarqan yang pada saat itu kedua kota tersebut menjadi pusat kegiatan

keilmuan.2

Setelah belajar pada banyak guru akhirnya dia menjadi seorang

ulama besar, yang kemudian mengarang kitab Ta‘līm al-Muta‘allim yang

sampai sekarang masih menjadi kitab wajib di pesantren-pesantren

salafiyah. Kitab ini ditulis oleh al-Zarnuji karena keprihatinannya terhadap

para peserta didik pada saat zamannya. Dia melihat banyak orang yang

1 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jakarta:  2003), hal. 1035
2 M Zainuddin, et al., Pendidikan Islam dari Paradigma Klasik Hingga Kontemporer

(Malang: UIN-Malang Press, 2009) hal. 268
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mempunyai ilmu, akan tetapi tidak diamalkannya dalam kehidupan sehari-

hari sehingga ilmu yang dimilikinya tidak bisa bermanfaat bagi dirinya

sendiri apalagi bagi orang lain dan lingkungannya.

Berangkat dari keprihatinan terhadap keadaan peserta didik pada

zamannyalah yang membuat al-Zarnuji menulis sebuah kitab yang

berisikan tentang bagaimana menuntut ilmu yang baik sehingga bisa

bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Apabila dikaitkan dengan kondisi

peserta didik sekarang, tentu keadaan peserta didik sekarang, tidak jauh

berbeda dengan keadaan peserta didik pada masa al-Zarnuji. Oleh sebab

itulah dalam merumuskan tujuan pendidikan di antaranya adalah

mengharapkan ridha Allah SWT, mengharapkan kebahagiaan akhirat,

menghilangkan kebodohan dan menegakkan agama.3

Dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim al-Zarnuji membagi ilmu

pengetahuan menjadi dua macam, yang dibagi menurut kebutuhannya

yaitu ilmu yang hukumnya fardhu ‘ayn dan fardhu kifāyah,4 dan dia

menganjurkan peserta didik agar sebelum belajar maka dia harus memilih

ilmu, yaitu ilmu yang terbaik bagi dirinya dan agamanya baru kemudian

ilmu yang lain.

Dalam kitab Ta’līm al-Muta’alim juga terdapat akhlak yang harus

dimiliki oleh peserta didik, terutama akhlak kepada ilmu dan guru, bahkan

di dalamnya terdapat bab khusus yang membahas bagaimana cara

3 Burhanuddin al-Zarnuji, Ta’līm al-Muta‘allim Tharīq al-Ta’allum (Surabaya: 1995),
hal. 9.

4 Ibid.
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menghormati ilmu dan guru, bahkan menurut al-Zarnuji seorang murid

tidak akan memperoleh ilmu kecuali apabila dia menghormati ilmu dan

gurunya, dan ilmu akhlak adalah termasuk dalam ilmu yang hukumnya

fardhu ‘ayn .5

Konsep pendidikan al-Zarnuji tentulah sangat penting dikaji saat

ini terlepas dari pro kontra yang ada, karena melihat berbagai kasus yang

telah terjadi dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia ini. Banyak

perbuatan yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang

penuntut ilmu yang bergelut dengan ilmu pengetahuan.

Melihat akan pentingnya pendidikan bagi terbentuknya generasi

baru yang mempunyai akhlak mulia, di tengah hiruk pikuknya kehidupan

yang serba materialistik dan rasionalistik ini maka perlulah kiranya

mengkaji kembali konsep pendidikan al-Zarnuji dalam kitabnya Ta‘līm al-

Muta‘allim, yang diasumsikan sebagai kitab yang memuat konsep

pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai islami.6

Sejarah masa lalu juga menjadi bukti bahwa kitab Ta’līm

Muta‘allim mampu membendung pengaruh negatif dari arus rasionalisme,

yaitu pada masa Murad Khan.7 Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk

meneliti Kitab Ta’līm Muta‘allim Tharīq al-Ta’allum yang dikarang oleh

Burhanuddin al-Zarnuji. Penulis sangat berharap dengan meneliti

5 Ibid., hal. 16
6 Zainuddin, Nur Ali, Mujtahid, Pendidikan Islam dari Paradigma Klasik Hingga

Kontemporer (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal. 266.
7 Ibid.
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pemikiran pendidikan al-Zarnuji, pendidikan di Indonesia akan menjadi

lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian ilmu menurut al-Zarnuji dalam kitab Ta‘līm

al-Muta‘allim ?

2. Apa tujuan belajar menurut al-Zarnuji dalam kitab Ta‘līm al-

Muta‘allim ?

3. Bagaimana metode pembelajaran al-Zarnuji dalam kitab Ta‘līm al-

Muta‘allim ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentu tidak lepas dari latar belakang dan rumusan

masalah dari penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang dan rumusan

masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan penelitian pemikiran

pendidikan al-Zarnuji ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pembagian ilmu menurut al-Zarnuji dalam

kitab Ta‘līm al-Muta‘allim.

2. Untuk mendeskripsikan tujuan belajar menurut al-Zarnuji dalam kitab

Ta‘līm al-Muta‘allim.

3. Untuk mendeskripsikan metode pembelajaran al-Zarnuji dalam kitab

Ta‘līm al-Muta‘allim.
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D. Penelitian Terdahulu

Penulisan kajian terdahulu mengenai pemikiran pendidikan al-

Zarnuji bertujuan untuk memperkaya pemahaman peneliti dan untuk

mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan peneliti lain terhadap

pemikiran pendidikan al-Zarnuji dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim Tharīq

al-Ta‘allum. Kepopuleran kitab Ta‘līm al-Muta‘allim membuat banyak

peneliti meneliti kitab ini dan sebelumnya sudah ada beberapa tokoh yang

meneliti pemikiran pendidikan al-Zarnuji. Adapun beberapa peneliti yang

melakukan penelitian terhadap pemikiran pendidikan al-Zarnuji adalah

sebagai berikut:

1. A. Mudjab Mahali.

Penelitian yang dilakukan Mudjab Mahali terhadap kitab Ta‘līm

al-Muta‘allim menghasilkan sebuah kesimpulan. Bahwa, konsep

pendidikan al-Zarnuji masih relevan dipakai pada zaman modern ini

dan menurutnya konsep pendidikan al-Zarnuji mampu menyelesaikan

dekadensi moral yang melanda pendidikan saat ini.8

Selanjutnya Mudjab Mahalli juga berpendapat bahwa,

penghormatan terhadap guru secara berlebihan seperti yang diajarkan

dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim harus diterapkan dalam dunia

pendidikan. Hal ini didasarkan atas terjadinya dekadensi moral

8 Ahadiah Hanum, “Syaik al-Zarnuji dan Pemikirannya dalam Bidang Pendidikan: Studi
Tentang Hubungan Guru dan Murid dalam Kitab Ta‘līm al-Muta‘allim” ( Skripsi Tarbiyah
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang  2001), hal. 22.
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dikalangan peserta didik yang mengakibatkan hilangnya kewibawaan

seorang guru dihadapan para peserta didiknya.9

Penelitian yang dilakukan Mudjab masih banyak yang belum

mengungkap tentang konsep pembelajaran al-Zarnuji. Bahkan dia tidak

menjelaskan latar belakag kehidupan al-Zarnuji yang tentu sangat

mempengaruhi pemikiran pendidikan al-Zarnuji, oleh sebab itulah perlu

penelitian yang lebih mendalam tentang pemikiran pendidikan al-

Zarnuji.

2. Dr. Maragustam

Ada tiga persoalan yang diangkat dalam penelitian yang

dilakukan Dr Maragustam terhadap pemikiran pendidikan al-Zarnuji

dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim. yaitu (1) apa tujuan

pendidikan/memperoleh ilmu menurut al-Zarnuji (2) bagaimana sifat

dasar moral manusia dan pengembangan sumber daya manusia dan

(3) bagaimana posisi pemikiran al-Zarnuji tentang tujuan pendidikan

dalam aliran filsafat pendidikan Islam.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr Maragustam

dapat disimpulkan bahwa al-Zarnuji dalam menentukan tujuan

belajar/ pendidikan berorientasi kepada tujuan ideal dan tujuan

praktis, sekalipun lebih menekankan pada tujuan ideal. Karena dia

berkeyakinan bahwa tujuan ideal akan dapat mewarnai proses

pembelajaran peserta didiknya. Dan dalam tujuan belajar al-Zarnuji

9 Ibid.
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terdapat tiga tujuan yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang

bersifat professional dan tujuan yang bersifat sosial.10

Mengenai pendapatnya tentang konsep sifat dasar moral

manusia dan aksinya terhadap dunia luar, nampaknya lebih

cenderung kepada fitrah positif-interaktif. Artinya pada dasarnya

manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam

semua aktivitasnya. Hal ini terlihat dari konsep pembelajrannya yaitu

peserta didik harus memilih guru, teman dan tempat yang baik agar

ilmu yang diperoleh peserta didik  dapat bermanfaat. Sedangkan

dalam tiga aliran pendidikan Islam Dr Maragustam

mengelompokkan al-Zarnuji ke dalam golongan tokoh pendidikan

Islam agamis konservatif.11

3. Affandi Mochtar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Affandi Mochtar

terhadap metode pembelajaran al-Zarnuji dalam kitab Ta‘līm al-

Muta‘allim ditemukan dua metode. Metode pembelajaran yang

dipakai al-Zarnuji terbagi kedalam dua kategori yaitu metode yang

bersifat etik dan metode yang bersifat strategi.12

Adapun metode yang bersifat etik antara lain mencakup niat

seorang peserta didik dalam belajar sedangkan metode yang bersifat

teknik antara lain cara memilih pelajaran, guru, teman dan langkah-

10 Maragustam, Pemikiran al-Zarnuji dalam Kitab Ta‘līm al-Muta‘allim tentang
Pendidikan Islam ( Telaah dalam Perespektif Filsafat Pendidikan). Diakses pada tanggal 29 Juli
2011dari http:// maragustamsiregar.com

11 Ibid.
12 Abuddin Nata, Op.Cit., hal. 109.
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langkah dalam belajar. Dia juga meneliti tentang corak pemikiran

al-Zarnuji serta pemikiran pedagogiknya.13

Penelitian dan pengkajian terhadap Ta‘līm al-Muta‘allim yang

dikarang oleh Burhanuddin al-Zarnuji banyak dilakukan oleh para peneliti.

Hal ini dilakukan karena dari sekian banyak penelitian belum mampu

mengungkapkan secara keseluruhan pemikiran pendidikan al-Zarnuji, oleh

sebab itulah penulis mengkaji dan meneliti kembali pemikiran pendidikan

al-Zarnuji dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu harus ada manfaat yang dapat diambil dari

penelitian tersebut. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis,

untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif manfaat

penelitiannya lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu

pengetahuan, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk

memecahkan masalah pendidikan yang ada.14

Melihat tokoh yang diteliti adalah pakar dan ilmuwan Islam yang

sangat terkenal dengan ide dan pemikirannya terutama dalam pendidikan

dan yang telah memberikan kontribusi besar terhadap majunya ilmu

pengetahuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Maka dengan meneliti

pemikiran pendidikan al-Zarnuji tentu akan banyak manfaat yang akan

diperoleh dan diambil dari penelitian ini.

13 Ibid.
14 Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kulitatif dan R&G

(Bandung: 2009), hal. 397.
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Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti sebagai tambahan

wawasan pendidikan dan memperluas khazanah keilmuan serta dapat

mengembangkan skill di bidang penelitian dan jurnalistik, sehingga dalam

perjalanannya sebagai seorang guru bisa membangun sebuah pendidikan

yang mampu mencetak anak bangsa ini sebagai generasi yang hebat dalam

intelektualnya dan moralnya.

Sedangkan manfaat bagi pembaca, khususnya orang yang

bergelut di dunia pendidikan, maka diharapkan penelitian ini dapat

memperluas pengetahuannya di bidang pendidikan khususnya pemikiran

pendidikan Islam. Sehingga para pembaca skripsi ini dapat mengambil sisi

positifnya dari pemikiran pendidikan al-Zarnuji.

F. Definisi Oprasional

1. Pemikiran Pendidikan al-Zarnuji

Pemikiran pendidikan al-Zarnuji yang dimaksud di sini adalah

pemikiran al-Zarnuji tentang pendidikan yaitu berupa pemikirannya

tentang pembagian ilmu, tujuan belajar, dan metode pembelajaran

yang dipakai oleh al-Zarnuji, yang terdapat dalam kitab Ta‘līm al-

Muta‘allim Tharīq al-Ta‘allum

2. Ta‘līm al-Muta‘allim Tharīq al-Ta‘allum

Ta‘līm al-Muta‘allim Tharīq al-Ta‘allum yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah kitab kecil dan tipis yang dikarang langsung oleh

Burhanuddin al-Zarnuji yang di dalamnya terdapat pemikiran
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pendidikannya. Adapun pemikiran pendidikan al-Zarnuji yang diteliti

dalam penelitian ini yaitu tentang pembagian ilmu, tujuan belajar dan

metode pembelajaran.

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah

untuk memberikan gambaran  secara menyeluruh dari isi penelitian ini

sehingga memberikan pemahaman terhadap pembaca tentang isi

penelitian ini. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut.

Bab I membahas pendahuluan yang menguraikan tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, definisi operasional dan yang terakhir sistematika

penulisan.

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang menguraikan

tentang pandangan beberapa tokoh-tokoh pendidikan dalam Islam

selain al-Zarnuji tentang rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

pembagian ilmu, tujuan belajar, dan metode pembelajaran al-Zarnuji

dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim Tharīq al-Ta‘allum .

Bab III membahas tentang metode penelitian yang

menguraikan tentang pendekatan penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam

penelitian pemikiran pendidikan al-Zarnuji dalam Ta‘līm al-

Muta‘allim Tharīq al-Ta‘allum .
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Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang meguraikan

tentang biografi al-Zarnuji, latar belakang penulisan kitab Ta‘līm al-

Muta‘allim Tharīq al-Ta‘allum , corak pemikiran al-Zarnuji,

pembagian ilmu, tujuan belajar, metode pembelajaran yang di tulis al-

Zarnuji dalam kitab Ta‘līm al-Muta‘allim .

Bab V Membahas tentang diskusi: perbandingan pemikiran

pendidikan al-Zarnuji dengan tokoh-tokoh pendidikan dalam Islam,

perbandingan pendidikan al-Zarnuji dan al-Ghazali, perbandingan

pendidikan al-Zarnuji dan Ibn Miskawaih dan perbandingan

pendidikan al-Zarnuji dan Ibn Khaldun.

Bab IV membahas tentang kesimpulan dan saran yang

diberikan peneliti terhadap pemikiran al-Zarnuji
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