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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Agar terhindar dari terjadinya pengulangan hasil penelitian yang membahas 

permasalahan yang sama maka penulis tampilkan penelitian terdahulu yang 

relevan sebagai berikut: 

a. Aan Sulistyo dengan judul skripsi “Pembentukan Sikap Tawadhu’ (Telaah 

Komparasi Menurut Pendapat Az Zarnuji Dan Ibnu Miskawaih)” Jenis 

penelitian skripsi tersebut adalah penelitian bibliografi, karena penelitian 

dengan metode sejarah untuk mencari, menganalisa, membuat interprestasi 

serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dan 

mencakup hasil pemikiran dan ide yang telah ditulis oleh pemikir-pemikir dan 

ahli-ahli. Tujuanya adalah untuk mengkomparasikan konsep tawadhu’ dari 

pemikiran Syaekh Al-Jurnuji dengan Ibnu Maskawaih. Kemudian mengetahui 

biografi intelektual dari kedua tokoh tersebut. 

b. Siti Rohmi Hayatun dengan judul skripsi “ Studi Tentang Tawadlu Dalam 

Tafsir Al-Maraghi”, dalam skripsi tersebut peneliti terfokus pada penggalian 

makna tawadlu dalam konteks al-Maraghi semata. Kemudian menggambarkan 

bentuk-bentuk dari tawadlu perspektif tafsir al-Maraghi serta keutamaanya 

bersikap tawadlu dengan dukungan ayat-ayat al-Quran. 

c. Fony Libriastuti dan Priyo Abhi Sudewo dalam penelitian yang berjudul 

“Dinamika Psikologis Tawadhu’ Mahasiswa Terhadap Gurunya”, penelitian 
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ini membahas mengenai solusi atas dinamika yang terjadi para alumni 

pesantren yang harus menyesuaikan diri dengan kultur kampus yang lebih kritis 

bahkan berani berdebat dengan dosen yang notabene berposisi sebagai Guru. 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, yang membedakan dengan 

penelitian yang sedang penulis lakukan adalah penelitian ini terfokus pada 

kasus yang terjadi di PP. Miftahul Huda Kota Malang yakni masih lestarinya 

tradisi tawadlu’ yang sangat unik. Seperti ketika sowan kepada Kiyai dengan 

memiliki etika yang sangat khas serta persepsi dan pola pikir yang terbentuk 

pada santri. Dengan demikian penelitian ini memiliki fokus yang berbeda 

dengan penelitian yang sebelumnya.   

 

B. Landasan Teori 

 

1. Pengertian Tawadlu’ 

Tawadhu’ dalam bahas Arab mempunyai arti “merendahkan diri, 

rendah hati”.10 Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata tawadhu mempunyai 

arti rendah hati; merendahkan diri, patuh, taat. 

Iyadh Bin Himar meriwayatkan, Rasul bersabda: sesungguhnya Allah 

telah mewahyukan kepadaku agar kalian berisikap tawadlu’ sehingga tidak 

ada seorangpun yang membanggakan diri dan menganiyaya orang lain.11 

Yunahar Ilyas mendefinisikan Tawadlu’ sebagai rendah hati, rendah 

hati artinya tidak memandang diri ini sebagai yang lebih baik dari orang 

                                                             
10 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indoensia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus, tt), hal. 105 
11 Imam An-Nawawi, terj. Yasir Wartadiyana, Intisari Riyadush Shalihin. (Solo: AQWAM, 

2010), hal. 283. 
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lain.12 Rendah hati bukan berarti rendah diri atau minder. Sikap rendah hati 

muncul dari kemuliaan akhlak seseorang akibat kesadaran diri yang terbentuk 

karena adanya proses pendidikan. 

Sikap tawadlu’ tidak akan membuat derajat seserang menjadi turun, 

justru sebaliknya sikap ini akan membuat orang lain akan respect terhadap 

pelakunya. Orang akan memuliakan orang-orang yang memiliki sikap ini. 

Karena merupakan sebuah fitrah apabila kita berbuat baik dan hormat kepada 

orang maka orang tersebut akan berbalik berbuat demikian. 

Bisa dilihat dalam kehidupan para santri di pesantren-pesantren sekitar 

kita. Mayoritas orang-orang yang terbentuk dalam pendidikan pesantren akan 

memiliki sikap yang kontras dengan masyarakat yang tidak terbentuk di dalam 

lembaga pesantren. Paling mudah untuk mengidentifikasi biasanya kita bisa 

lihat dalam perguruan tinggi yang di dalamnya mahasiswa dari berbagai 

wilayah dan alumni dari berbagai macam pendidikan, meski tidak selalu 

demikian namun mayoritas kita akan bisa membedakan mana yang berasal 

dari pesantren (tradisional) dan mana yang bukan. 

Lawan dari kata tawadlu adalah sombong, Allah melarang sikap ini yang 

ditegaskan dalam kitab-Nya: 

َ  وَ  ن عِِبُووا َأْهَواَ  قَ ْو ق َقْ  َللاووا  ِ ََل تَ ت  ُقْل َأْهَل اْلِكَتاِب ََل تَ ْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َغْير اْلَحقِ 
 قَ عِْبُل َوَأَللاووا َكِثيرًا َوَللاووا َعن َسَواِ  الس عِِبيلِ 

 

                                                             
12 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI, 2000), hal. 123. 
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Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan 

(melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat 

dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah 

menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan 

yang lurus. (al-Maidah:77)13. 

 

2. Urgensi Pesantren Mempertahankan Budaya Tawadlu 

Sejarah mencatat bahwa pesantren merupakan salah satu institusi 

pendidikan Islam yang memiliki andil besar dalam pembangungan 

masyarakat. Khsususnya pada pembangunan karakter. Pernyataan ini  bukan 

tanpa alasan, beberapa kajian ilmiah telah membuktikan bahwa pesantren 

turut andil dalam menyemai penanaman akhlak khususnya terhadap para 

santri. Fony menyebutkan dalam penelitianya yang diterbitkan dalam 

SENASPRO2016, bahwa orang-orang atau murid yang terbentuk dalam dunia 

pesantren memiliki pembiasaan sikap patuh terhadap guru, santun dalam 

perilaku dan berbicara.14 

Santri dan karakter tawadlu agaknaya sangat sulit dipisahkan dalam 

aktivitas sehari-hari. Kita biasanya mudah membedakan mana yang santri 

(yang terbentuk dalam lembaga pesantren khusunya tradisional) dengan mana 

yang bukan. Barometer yang digunakan cukup sederhana yakni bisa dilihat 

dari pakaian yang sangat sederhana, biasanya para santri hanya menggunakan 

sarung dan peci dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari serta ramah 

terhadap masyarakat sekitar, lemah lembut dan sangat sopan. Apalagi 

                                                             
13 Al-Bayan, Al-Quran Terjemahan Dan Tajwid :Penerbit Fajar Mulya. 
14 Fony Libriastuti dan Priyo Abhi Sudewo, Dinamika Psikologis Tawadhu’ Mahasiswa 

Terhadap Gurunya (SENASPRO, 2016), hal.286. 
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terhadap orang yang secara umur berada di atasnya, terlebih jika itu adalah 

kiyainya.  

Martin mengatakan dalam bukunya “Kitab kuning” bahwa nilai-nilai 

kepatuhan terhadap kiyai merupakan nilai mutlak, hormat, takzim merupakan 

nilai wajib yang ditanamkan kepada para santri dalam rentang waktu yang 

cukup lama.15 Oleh sebab itu tidak mengherankan jika santri memiliki habit 

yang berbeda dengan masyarakat yang tidak terdidik pada lingkungan 

pesantern khsusnya pesantren tradisional. 

Penanaman sikap tawadlu ini bukan tanpa alasan, merujuk dari kitab-kitab 

yang dikaji dalam lingkup pesantren agaknya pesantren ingin menjadikan 

kitab-kitab kuning yang menjadi panduan dalam proses pembelajaran di 

dalam pesantren digunakan pula sebagai panduan kehidupan sosial 

masyarakat. Misalnya dalam kajian tasawuf (akhlak), pesantren menggunakan 

beberapa rujukan kitab seperti Ta’lim Muta’allim karya Syaikh az-Zarnuji, 

Wasaya al-Aba’ li al-Bana’ karya Syaikh Ahmad Syakir, Al-Ahlak li Albanin 

wa al-Banat karya Ahamad al-Barja, Irsyadul ibad karya Syaikh Zainuddin 

al-Malibari, Nashahihul ibad karya Syaikh Nawawi al-Bantani dll.16 Dari 

beberapa kitab tersebut satu penekanan yang dapat dijadikan sebagai poin 

kenapa budaya tawadlu hingga kini masih sangat lestari di lingkungan 

pesantren (khususnya tradisional) adalah dianggap ada nilai-nilai keberkahan. 

                                                             
15 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di 

Indoensia. (Bandung: Mizan, 1995), hal.18. 
16 Rustam Ibrahim, Bertahan di Tengah Perubahan: Pesantren Salaf, Kiai dan Kitab Kuning. 

(Yogyakarta: Sibuku, 2015) hal. 78. 
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Berkah artinya semakin bertambah kemanfaatnaya atau dalam istilah lain 

dimaknai sebagai bertambahnya kebaikan dan kemuliaan serta mendatangkan 

kebaikan terhadap sesama.17 Imam al-Khazin dalam tulisan Rustam 

menambahkan bahwa barokah adalah kebaikan yang sifatnya ilahiyah, ia 

adalah nilai tambah meskipun secara materi berkurang.18 

Nilai keberkahan ini diyakini akan mampu didapatkan melalui 3 elemen 

dalam proses pembelajaranya. Yang pertama adalah ta’lim (pengajaran), 

tarbiyah (pendidikan) dan ta’dib (etika).19 Penentu dari keberkahan adalah 

pada etika atau ta’dib. Untuk itulah pada lingkup pesantren, tawadlu sebagai 

salah satu dari ta’dib menjadi etika mutlak yang dikembangkan dalam 

pendidikan pesantren demi mendapatkan keberkahan yang diyakini akan 

mengahantarkan pada kehidupan duniawi dan ukhrawi yang baik. 

Etika yang buruk (su’ul adab) atau tidak dibarenginya dengan etika yang 

baik ketika berada dalam proses pembelajaran menyebabkan ilmu-ilmu yang 

didapat menjadi tidak barakah serta akan mengakibatkan manusia terjebak 

sikap sombong, membodohi orang lain bahkan penipuan dengan ilmu-ilmu 

yang mereka miliki. Banyak lembaga pendidikan Islam yang hari ini justru 

menyampingkan nilai-nilai karakter tersebut dan bergeser dengan tujuan-

tujuan yang sangat pragmatis dan matrealistik.20 Maka impact dari itu adalah 

terdegradasinya moral para peserta didik, hilangnya nilai hormat terhadap 

                                                             
17 Rustam Ibrahim, Bertahan di Tengah Perubahan. Hal 83. 
18 Rustam Ibrahim, Bertahan di Tengah Perubahan. Hal 83. 
19 Rustam Ibrahim, Bertahan di Tengah Perubahan. Hal 82. 
20 Rustam Ibrahim, Bertahan di Tengah Perubahan. Hal 84. 
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gurunya serta memandang bahwa guru memiliki status kedudukan yang tidak 

lebih tinggi dari mereka secara etis. 

a. Metode Pesantren Dalam Upaya Melestarikan Budaya Tawadlu 

Sebagai lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah, beberapa 

pesantren terutama yang masih tradisional tidak memiliki kurikulum 

secara terstruktur. Pesantren menciptakan sebuah habit yang berbeda 

dengan lembaga pendidikan Islam pada umumnya yang juga diakui 

pemerintah, mandiri dan tidak bergantung pada siapa dan lembaga 

masyarakat apapun.21 

Dalam dunia pesantren ada adigium yang sangat masyhur “nggolek 

barokahe kiyai”. Adigium ini merupakan salah satu doktrin terhadap para 

santri untuk benar-benar memiliki etikat baik selama melaksanakan proses 

belajar dalam suatu pesantren. Doktrin ini benar-benar mengakar kuat 

dalam alam bawah sadar para santri. Sehingga memunculkan sikap yang 

dalam pandangan dunia modern tidak relevan. Salah satunya menunduk 

ketika ada kiyai, minum dari bekas gelas kiyai, dan perilaku-perilaku 

lainya. 

 

 

 

                                                             
21 M. Thoriq Nurmadiansyah, Manajemen Pendidikan Pesantren: Suatu Upaya Memajukan 

Tradisi. Jurnal MD, P-ISSN: 1978-807X   E-ISSN: 2615-0727. Hal, 111. 
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Beberapa kajian mendeskripsikan ada formulasi khusus yang 

dilakukan pesantren untuk melestarikan sikap tawadlu ini. 

1.  Kajian kitab 

    Kajian kitab merupakan salah satu formulasi khusus dalam dunia 

pesantren untuk membentuk kepribadian santri. Aktivitas, perilaku 

serta seluruh tindak-tanduk para santri tidak lebih dari apa yang telah 

diajarkan dalam kitab-kitab yang telah dikajinya. Beberapa kitab 

seperti Ta’lim Muta’allim karya Syaikh az-Zarnuji, Wasaya al-Aba’ li 

al-Bana’ karya Syaikh Ahmad Syakir, Al-Ahlak li Albanin wa al-Banat 

karya Ahamad al-Barja, Irsyadul ibad karya Syaikh Zainuddin al-

Malibari, Nashahihul ibad karya Syaikh Nawawi al-Bantani dll.22  

    Kitab-kitab ini merupakan bagian dari sumber yang digunakan 

pesantren (salaf) untuk membentuk akhlak dari pada para santri. 

Misalkan salah satu kutipan dari kitab Ta’lim Muta’allim karya Syaikh 

az-Zarnuji yang mengindikasikan doktrinasi dari kitab-kitab yang di 

pelajari sebagai berikut: 

“sebagian dari memuliakan guru adalah dengan tidak berjalan 

di depanya, duduk di tempat duduknya, memulai bicara kecuali 

mendapatkan izin dari beliau, banyak bicara, dan jangan lah 

mengajukan pertanyaan, jika guru sedang dalam keadaan tidak 

enak, jagalah waktu, jangan sampai mengetuk-ngetuk pintunya. 

Tetapi sabarlah tunggu sampai beliau keluar.”23 

 

                                                             
22 Ibrahim, Rustam, Bertahan di Tengah Perubahan; Pesantren Salaf, Kiai dan Kitab kuning. 

(Yogyakarta: Sibuku, 2015), hal. 78. 
23 Syekh az-Zarnuji, terj. Abu An’im, Kiat Santri Meraih Ilmu Manfaat dan Barakah (Kediri: 

Mukjizat, 2015) hal.26. 
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   Kutipan di atas membuktikan bahwa apa yang di kaji dalam 

pesantren membentuk sikap sebagaimana yang pada hari ini tercermin 

dalam beberapa komunitas masyarakat di Indonesia. 

2. Doktrin Eskatologi 

   Doktrin eskatologi merupakan upaya sistematis yang dilakukan 

untuk membentuk karakter seseorang. Eskatologi merupakan doktrin 

tentang keyakinan yang berhubungan dengan kejadian-kejadian akhir 

hidup manusia seperti kematian, hari kiamat, hari pembalasan dan 

sebagainya. Intinya adalah kehidupan setelah nyawa manusia terlepas 

dari tubuhnya.24 

   Doktrin eskatologi yang masyhur di kalangan pesantren adalah 

pemikiran Al-Ghazali. Beberapa konsep pemikiran Ghazali yang 

menjadi rujukan adalah konsepnya tentang Kematian (makna dan 

terjadinya kematian), Alam Barzakh, Hari Kiamat (peristiwa, 

kebangkitan dan pengadialan), Surga dan Neraka.25 akan tetapi juga 

diterangkan, bahwa paling utamanya sebuah amal adalah islam, dan 

paling utamanya Islam adalah iman, sedangkan keimanan seorang 

muslim terhadap hari akhir dan al-Quran harus termanifestasikan 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia berilmu dan mempunyai 

karakter, dengan memahami kebaikan moral, menginginkan menjadi 

                                                             
24 M. Mustholiq Alwi, Doktrin Eskatologi Al-Ghazali Dalam Menanamkan Karakter Di 

Pondok Pesantren Suryabuana Magelang. INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication 

Volume 2, No.2, Desember 2017: h. 275-294. Diakses 19-06-2019.  
25 M. Mustholiq Alwi, Doktrin Eskatologi Al-Ghazali. Hal.258. 
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orang yang bermoral, dan menjadikan moral tersebut sebagai sebuah 

kebiasaan yang terbangun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia 

merasakan kepuasan batin, dengan cara berkata santun dan berperilaku 

sesuai kode etik.  

Jadi doktrin eskatologi al-Ghazali adalah semua pendidikan yang 

ada dalam al-Quran dan Hadis, karena semua pendidikannya pasti 

berorentasi pada keselamatan dunia dan akhirat, sedangkan orang yang 

ingin selamat di dunia akhirat, maka dia harus menanamkan karakter 

kebaikan dalam hidupnya, dengan bertutur kata dan berperilaku yang 

baik pula.26 

   Doktrin ini mampu membentuk karakter para santri menjadi 

karakter yang sangat tawadlu’ apalagi terhadap orang-orang yang 

memberinya ilmu (Guru, ustadz, Kiyai) dan semua orang yanga ada di 

sekitarnya.  

 

                                                             
26 M. Mustholiq Alwi, Doktrin Eskatologi Al-Ghazali. Hal.258. 


