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ABSTRAK 
 

Faizun, Umi Mufidatul. 2017. Etika Pencari Ilmu (Studi Komparatif  Antara Kitab 
Bidāyat al-Hidāyah dengan Kitab Taysīr al-Khallāq). Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 
Pembimbing Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag 
Kata Kunci : Mencari Ilmu, Etika, Kitab Bid yat al-Hid yah, Kitab    Tays r 

al-Khall q 
Etika Islam merupakan etika yang berdasar pada Al-Qur‟an dan perbuatan serta 

perkataan nabi Muhammad saw, maka dari hal tersebut seseorang akan dinilai baik 
dan buruk perbuatannya. Oleh sebab itu, etika berupaya melakukan penyelidikan dan 
penilaian terhadap perbuatan baik dan buruk manusia, maka disini harus dipahami 
tabiat manusia sangat beragam. Keragaman ini dapat ditinjau dari segi kelakuannya 
apakah baik atau buruk. Dalam kegiatan mencari ilmu  agar tercipta moral yang baik 
perlu adanya etika yang harus dilakukan. 

Dengan mempertimbangkan pemikiran para tokoh dan karyanya seperti Kitab 
Bid yat al-Hid yah karya Imām al-Ghazāli dan Kitab Tays r al-Khall q karya Ḥāfiẓ 
Ḥasan Al-Mas‟ūdī. Maka untuk mengungkap sisi kedua konsep etika tersebut peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana etika mencari ilmu menurut 
Imām al-Ghazāli dalam Kitab Bid yat al-Hid yat dan menurut Ḥāfiẓ Ḥasan Al-
Mas‟ūdī dalam Kitab Tays r Al-Khall q. (2) Bagaimana persamaan perbedaan dan 
hasil perbandingan antara etika mencari ilmu menurut Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ 
Ḥasan al-Mas‟ūdī. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumenter. 
Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis 
komparatif. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1) 
Etika dalam mencari ilmu didalam kitab Bid yat al-Hid yah karangan Im m al-
Ghaz li dapat dibagi menjadi 3: (a)Etika terhadap diri sendiri, yang menekankan etika 
dalam kehidupan sehari-hari. (b)Etika kepada Guru. Menekankan keikhlasan. Mencari 
ilmu harus memuliakan guru, mendengar dan mentaati guru.(c)Etika kepada Allah dan 
sesama. Etika kepada Allah harus diwujudkan dengan akhlaq nyata dalam bermunajat 
denganNya. Sedangkan etika kepada sesama, yaitu berkisar etika kepada orang tua, 
teman sebaya, dan kepada orang lain.Etika dalam mencari ilmu didalam kitab Tays r 
al-Khall q karangan Ḥ fi  Ḥasan al-Mas’ d  dapat dibagi menjadi 3:(a)Etika terhadap 
diri sendiri (etika personal). Lebih menekankan ketakwaan padaNya. (b)Etika kepada 
Guru (etika pendidikan). Mencari ilmu harus memuliakan guru. (c)Etika kepada Allah dan 
sesama (etika ketuhanan dan sosial). Yakni dilandasi bertakwa kepadaNya. Sedangkan 
etika kepada sesama yaitu berkisar etika kepada etika kepada orang tua, etika kepada 
teman sebaya, dan kepada orang lain 2) Etika mencari ilmu antara Im m al-
Ghaz li dan Ḥ fi  Hasan Al-Mas’ d  memiliki persamaan dan juga perbedaaan. 
a. Persamaan-persamaan antara kedua tokoh yaitu pada: (1)Etika kepada Allah 
mencari ilmu harus dilandasi dengan ketakwaan. (2) Etika kepada guru.(3)Etika 
kepada sesama b. Perbedaan-perbedaan antar kedua tokoh yaitu pada: (1) Etika 
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terhadap diri sendiri (2) Etika kepada Allah (3) Etika kepada sesama. Pendapat kedua 
tokoh sebagai kontribusi masalah kemerosotan moral pada zaman sekarang. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak akan lepas dari kegiatan 

pendidikan, baik pendidikan dalam bentuk fisik maupun pendidikan dalam 

bentuk psikis. Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

memperbaiki kehidupan sosial guna menjamin perkembangan dan 

kelangsungan hidup masyarakat. Manusia sebagai warga masyarakat dengan 

berbagai lapisannya, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga 

dalam hidup dan kehidupannya mempunyai tendensi kearah kemajuan  dan 

perkembangan yang positif, kearah yang lebih baik yang sebelumnya. Ahmad 

Hidayat menyatakan lebih lanjut bahwa untuk keperluan itu, manusia menuntut 

adanya suatu sistem, yang dikenal dengan istilah pendidikan. Dengan adanya 

pendidikan, diharapkan manusia terutama muslim dapat menggunakan akalnya 

secara luas dan benar sesuai dengan konstitusi Islam.
1
 

Dalam pendidikan Islam, sebenarnya manusia telah ditempatkan 

sebagai makhluk termulia dijagat raya ini. Firman Allah yang artinya: 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya.”(Q.S. al-Furqan/25: 4). Ayat ini menunjukkan bahwa dari segi 

                                                           
1
 A. Syaefuddin, Percikan Pemikiran Imam Al-Ghozali (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 9-10  
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kejadian (bentuk) dan dari kedudukan manusia lebih mulia dari makhluk lain.
2
 

Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia; 

aspek rohaniyah dan juga jasmaniah, berlangsung secara bertahap. Oleh karena 

itu, suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau 

pertumbuhan, baru dapat dicapai bila mana berlangsung melalui proses demi 

proses kearah tujuan akhir perkembangan/pertumbuhannya. Suatu proses yang 

diinginkan dalam usaha kependidikan adalah proses yang berarah dan 

bertujuan, yaitu mengarahkan peserta didik (manusia) kepada titik optimal 

kemampuannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah terbentuknya 

kepribadian yang bulat dan utuh sebagai manusia individual dan sosial serta 

hamba Tuhan yang mengabdikan diri kepada-Nya.
3
  

Para ilmuwan genius dengan ambisinya yang besar untuk menciptakan 

berbagai ilmu dan teknologi sesuai dengan bidang masing-masing, pada 

dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dimuka 

bumi dengan berbagai kemudahan. Bersamaan dengan tahap kemajuan 

dibidang iptek itu, muncul pula kecenderungan hidup  manusia untuk 

mengadakan  perubahan sosial dan kultur yang dirasakan kurang memperlancar 

pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin  meningkat. Namun, dampak-

dampak sampingan  yang bersifat negatif kurang dan tidak diperhitungkan oleh 

para ilmuwan tersebut.  Dampak sampingan yang negatif terhadap sikap dan 

                                                           
2
 Muhammad Muntahibun Nafis, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 

113 
3
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010),12 
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pandangan serta orientasi hidup manusia membawa perubahan, lambat dan 

cepat, kearah pola-pola kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai mental-

spiritual dan nilai-nilai etika religius serta nilai-nilai tradisio-kultural yang 

bersifat idealistis.
4
 

Dalam kehidupan beragama, ilmu pengetahuan merupakan sesuatu 

yang wajib dimiliki, karena tidak akan mungkin seseorang mampu melakukan 

ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah, tanpa 

didasari ilmu. Dalam agama, ilmu pengetahuan adalah kunci menuju 

keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Sangat jelaslah keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. 

Sungguhpun demikian, seorang pencari ilmu haruslah mengetahui dan 

menerapkan sejauhmana etika dalam usaha mencari ilmu tersebut. Layaknya 

aktifitas-aktifitas yang lain yang membutuhkan rambu-rambu yang menuntut 

seseorang meraih tujuannya, maka aktifitas mencari ilmupun ada etikanya. 

Melihat realita yang ada sekarang ini banyak sekali peserta didik yang 

belum mengetahui etika dalam mencari ilmu, padahal etika atau adab dalam 

mencari ilmu itu sangat perlu dimiliki peserta didik. Para ulama kita telah 

meninggalkan pesan untuk generasi selanjutnya agar berpegang teguh pada 

adab-adab Islam dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang dicari bermanfaat 

dan punya nilai barakah.
5
  

                                                           
4
 Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009),54. 

5
Muhammad Nurdin, Pendidikan Yang Menyebalkan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2005), 94  
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Sehubungan dengan pentingnya etika mencari ilmu tersebut, perlu 

adanya subtansi mengenai etika, terutama etika dalam kegiatan mencari ilmu. 

Substansi disini dimaksud berdasarkan ajaran agama Islam, agar kebenarannya 

menjadi sumber percontohan berperilaku dizaman modern ini. penulis akan 

mengambil dua tokoh Islam, yakni Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan Al-

Mas‟ūdī. 

 Imām al-Ghazāli merupakan salah seorang ulama dan pemikir didunia 

Islam yang sangat produktif dalam menulis. Pada masa hidupnya, ketika 

menjadi pembesar negara di Mu‟askar maupun menjadi profesor di Baghdad, 

baik ketika skeptis di Naisabur maupun setelah berada dalam perjalanannya 

mencari kebenaran dari apa yang dimilikinya, dan sampai akhir hayatnya Al-

Ghazāli terus berusaha menulis.
6
 Dalam hal pendidikan Imām al-Ghazāli 

mempunyai ciri khas yaitu sistem pendidikannya terletak pada pengajaran 

moral religius dengan tanpa mengabaikan urusan dunia.
7
 Beliau salah satu 

tokoh mulia yang mengungkapkan konsep etika mencari ilmu lewat karyanya 

dalam kitab Bid yat al-Hid yat. Pemikiran Imām al-Ghazāli dibidang akhlaq 

sering digunakan sebagai salah satu referensi, hal ini menambah ketertarikan 

peneliti menggali pemikirannya tentang etika mencari ilmu. 

 Kitab Bid yat al-Hid yat secara umum membahas bagaimana 

seseorang agar bisa dekat dengan Allah, yakni dengan cara melakukan berbagi 

                                                           
6
 A. Syaefuddin, Percikan Pemikiran Imam Al-Ghozali (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 30. 

7
Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 273. 
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etika-etika yang disebutkan dalam kitab. Meskipun secara luas untuk orang-

orang umum, akan tetapi kitab Bid yat al-Hid yat sangat mencakup etika-etika 

yang ada pada diri pencari ilmu. Hidayah atau petunjuk merupakan buah dari 

ilmu. 

 Tokoh yang kedua yaitu Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī , beliau merupakan 

ulama yang ahli dalam berbagai bidang ilmu, seperti geografi, pelayaran sampai 

ahli dalam bidang keagamaan.  Bidang akhlaq adalah salah satu objek yang 

dikajinya. Kondisi lingkungan masyarakat diMesir yang menjadi tempat tinggal 

Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī tersusun berbagai unsur masyarakat. Masyarakat Islam 

dan masyarakat Nasrani. Masing-masing mempunyai ciri dan aliran tertentu. 

Dari hal tersebut, terjadi akulturasi budaya. Sehingga masuklah budaya-budaya 

asing diluar ajaran Islam. Dari hal tersebut adab atau etika Islam semakin 

mengalami kemunduran. Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī tertarik mengarang kitab 

tentang adab atau etika yakni Kitab Tays r Al-Khall q.
8
 

Kitab Tays r Al-Khall q merupakan kitab yang berisi berbagai etika 

untuk pencari ilmu. Kitab ini memang dikhususkan untuk para pelajar. Seperti 

halnya sebab Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī mengarang kitab tersebut dahulu dilatar 

belakangi oleh pelajar-pelajar Mesir yang mengalami kemerosotan etika yang 

dikarenakan munculnya ajaran-ajaran Nasrani pada kalangan umat Islam.  

                                                           
8
 http://digilib.uin-suka.ac.id/7532/1/BAB%201.%20V.%DAFTAR%20PUSTAKA. Pdf 

diakses 05-03-2017, 12:35 

http://digilib.uin-suka.ac.id/7532/1/BAB%201.%20V.%DAFTAR%20PUSTAKA
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Menjadi pencari ilmu harus mempunyai etika yang baik.  Etika dalam 

lingkungan sekolah maupun ditempat lain. Agar dimudahkan dalam 

mendapatkan ilmu serta ilmu yang didapat juga bermanfaat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis 

secara sistematis dengan judul penelitian “ETIKA PENCARI ILMU (STUDI 

KOMPARATIF ANTARA KITAB BID YAT AL-HID YAH DENGAN 

KITAB TAYS R  AL-KHALL Q)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana etika mencari ilmu menurut Imām al-Ghazāli dalam Kitab 

Bid yat al-Hid yat dan menurut Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī dalam Kitab 

Tays r Al-Khall q? 

2. Bagaimana persamaan  perbedaan dan hasil perbandingan antara etika 

mencari ilmu menurut Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan etika mencari ilmu menurut Imām al-Ghazāli  

dalam Kitab Bid yat al-Hid yat dan pemikiran Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī 

tentang etika mencari ilmu dalam Kitab Tays r Al-Khall q. 

2. Untuk menjelaskan persamaan perbedaan dan hasil perbandingan antara 

etika mencari ilmu menurut Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis.: 

1. Secara teoritik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi khazanah keilmuan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan 

dan diharapkan dapat bermanfaat dalam memecahkan krisis etika yang 

dihadapi dizaman sekarang. 

2. Secara praktis 

Dengan diketahui hal-hal yang dirumuskan dalam penelitian tersebut, 

maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Guru 

Meningkatkan mutu pendidikan dalam dunia Islam melalui 

peningkatan etika peserta didik yang diharapkan bisa menjadi generasi 

penerus agama dan bangsa. 

b. Peserta Didik 

Memberikan pencerahan untuk menjadi seorang siswa yang taat dan 

selalu menjaga etika yang baik dalam mencari ilmu untuk 

melaksanakan tugas hidup dalam kehidupan dunia dan akhirat, 

sehingga bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan ilmu yang 

dimilikinya. 
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c. Lembaga Pendidikan 

Memberikan bahan referensi dan menjadikan masukan serta tolok ukur 

dan kontribusi khazanah keilmuan sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dilembaga tersebut.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau library research 

yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan 

obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat atau telaah yang 

dilaksanakan untuk memecah suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu 

pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahas-bahas pustaka yang 

relevan.
9
Atau telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang 

kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. 

Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, 

disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan 

seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-tebitan resmi pemerintah, atau 

lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara krisis 

                                                           
9
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007) 60-61. 
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dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan-gagasan dan atau 

proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.
10

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang dikatagorikan sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini, sumber data primer (utama) yang 

dijadikan obyek kajian, yakni data yang menyangkut tentang 

pengkajian ini. Sumber-sumber tersebut diantaranya: 

1)  Kitab Bid yat al-Hid yat karya Imām al-Ghazāli  

2)  Kitab Tays r Al-Khall q karya Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī 

3) Imām al-Ghazāli, Kiat Menggapai Akhlaq, Terjemahan: Achmad 

Sunarto. Surabaya: Al-Miftah, 2013. 

4) Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī, Akhlaq Mulia , Terjemahan: Achmad 

Sunarto. Surabaya: Al-Miftah, 2012. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini digunakan ini digunakan untuk menunjang 

penelaahan data-data yang dihimpun dan sebagai data primer. Adapun 

                                                           
10

Moh. Miftahul Ulum, Moh. Mukhlas, dll, Buku Panduan Penulisan Skripsi, (Ponorogo: 

Stain Ponorogo, 2016),55.  
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sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber lain yang relevan dengan 

tema yang dibahas. Sumber-sumber tersebut diantaranya: 

1) A. Syaefuddin, Percikan Pemikiran Imam Al-Ghozali Bandung: 

Pustaka Setia, 2005. 

2) Miftahul Ulum, Basuki. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam. 

Ponorogo: STAIN Po Press, 2007. 

3) M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika . Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2006. 

4) Abdullah Idi dan Safarina, Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan 

Masyarakat. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2015. 

5)  Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Bandung: 

Remaja Rosdakarya Offset, 2014. 

6) Muzayyin Arifin Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2009. 

7) Arifin Muzayyin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2010. 

8) I Dewa Gede, Sudarsono, dkk, Filsafat Ilmu, Malang: Wisma 

Kalimetro, 2014. 

9) Abdullah Abdurrahman Saleh, Teori-Teori Pendidikan 

Berdasarkan Al-Qur‟an, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007. 
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10) Moh. Haitami Salim dan Syamsul Kurniawan, Studi Ilmu 

Pendidikan Islam, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. 

11) Suherman, Aris dan Ondi Saondi.  Etika Profesi Keguruan. 

Bandung: PT. Refika Arlitama, 2010. 

12) Abuddin Nata. Akhlaq Tasawuf. Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2010. 

13) Faisal,Baroen, dkk. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2007. 

14) Noor Salimi, dan Abu Ahmadi. Dasar-Dasar Pendidikan Agama 

Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008 

15) Barmawie Umary, Materia Akhlaq, Solo: Ramadhani, 1995. 

 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk penelitian perpustakaan (library research), 

oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data literatur 

yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang 

dimaksud.
11

 

Data yang dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah 

dengan cara: 

                                                           
11

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta: 

1998), 24  
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a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselaraan makna antara yang 

satu dengan yang lainnya. Masing-masing dalam kelompok data, baik 

primer maupun sekunder sebagaimana yang telah disebutkan diatas. 

Dalam hal ini peneliti menjelaskan sumber data primer tentang etika 

mencari ilmu dalam kitab Bid yat al-Hid yat maupun Kitab Tays r Al-

Khall q dan juga data sekunder yang berkaitan dengan etika dan ilmu. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematiskan data-

data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu 

tentang etika mencari illmu dalam kitab Bid yat al-Hid yat dan Kitab 

Tays r Al-Khall q. 

c. Penemuan hasil temuan, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil pegorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori 

dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari perumusan masalah. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul baik yang diambil dari kitab, buku, 

majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan metode  

content analysis analis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi 

dan berusaha menjelaskan pemikiran tentang masalah yang dibahas dengan 

menggunakan  proses berfikir induktif,  deduktif, dan penarikan 
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kesimpulan.
12

 Dengan mengunakan metode analisis isi, akan memperoleh 

suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang 

disampaikan media massa atau sumber informasi lain secara objektif, 

sistematis, relevan secara sosiologis.
13

   

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar nantimya pembaca mudah memahami gambaran atau pola 

pemikiran yang terangkum dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini 

disusun sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah kajian teori dan atau telaah hasil penelitian 

terdahulu yang berisi kajian tentang etika, ilmu, dan etika mencari ilmu, 

kemudian telaah hasil penelitian terdahulu.  

  Bab ketiga adalah pemikiran etika mencari Ilmu antara Imām al-

Ghazāli dalam kitab Bid yat al-Hid yat dan Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī dalam 

Kitab Tays r Al-Khall q. Yang berisi biografi Imām al-Ghazāli  (riwayat 

hidup, karya-karya beliau),  kitab Bid yat al-Hid yat, pendapat beliau 

mengenai etika mencari ilmu dalam kitab Bid yat al-Hid yat. Pemikiran etika 
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mencari ilmu menurut Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī dalam Kitab Tays r Al-

Khall q, yang berisi biografi Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī (riwayat hidup, karya-

karya beliau), Kitab Tays r Al-Khall q, pendapat beliau mengenai etika 

mencari ilmu dalam kitab Kitab Tays r Al-Khall q.   

Bab keempat  adalah Analisis komparatif  pemikiran antara imām al-

Ghazāli dan Ḥāfiz Hasan al-Mas‟ūdī tentang etika mencari ilmu. Yang berisi 

komparasi  pemikiran menurut Imām Al-Ghazāli Dan Ḥāfiẓ Hasan Al-

Mas‟ūdī tentang Etika Mencari Ilmu, persamaan pemikiran etika mencari ilmu 

menurut Imām Al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī, Perbedaan Pemikiran 

Etika Mencari Ilmu menurut Imām Al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī, 

hasil perbandingan pemikiran antara Imām Al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan Al-

Mas‟ūdī tentang etika mencari ilmu. 

Bab kelima Penutup, merupakan bab terakhir dalam semua rangkaian 

pembahasan. Bab ini tujuanya untuk memberikan kesimpulan dan pemahaman 

dari para pembaca.  
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BAB II 

ETIKA MENCARI ILMU 

A. Kajian Teori 

1. Kajian tentang etika 

a. Pengertian Etika 

Kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos (jamak dari kata: to 

etha) yang berarti kebiasaan, adat, akhlaq, watak, sikap, dan cara berpikir. 

Etika berarti moral .  Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos ( jamak 

dari kata: mores) yang berarti kebiasaan, adat istiadat, atau tradisi. Moral sama 

dengan etika, karena keduanya berarti adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya 

yang berbeda.
14

  

Adapun arti etika dari segi istilah telah dikemukakan para ahli dengan 

ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya: 

1) Soegarda Poerbakawatja misalnya, mengartikan etika sebagai filsafat 

nilai, kesusilaan baik dan buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai 

dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. 

2) Menurut Ki Hajar Dewantara, etika adalah ilmu yang mempelajari soal 

kebaikan (dan keburukan) didalam hidup manusia semuanya, teristimewa 

mengenai gerak gerik fikiran dan rasa yang dapat merupakan 
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pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat 

merupakan perbuatan.
15

 

3) Bertens menyebutkan bahwa etika memiliki tiga makna, yakni: pertama 

nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau 

secara singkat dipahami sebagai sistem nilai. Kedua, kumpulan asas atau 

sistem moral atau kode etik. Ketiga, ilmu tentang baik dan buruk.
16

  

4) Burhanuddin Salam mengartikan etika sebagai sebuah refleksi kritis dan 

rasional menyamai nilai-nilai dan norma moral yang menentukan dan 

terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara 

pribadi maupun sebagai kelompok. 

5) Hamzah Ya‟qub, menyatakan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana 

yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan 

manusia sejauh yang dapa diketahui oleh akalpikiran. 

6) Ahmad Amin mengertikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik 

dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan amnesia, 

menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan 

mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya 

diperbuat.  
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7) H.Davos mengartikan etika  sebagai ilmu pengetahuan mengenai 

kesusilaan, ini berarti bahwa etika membicarakan kesusilaan secara 

ilmiah. 

8) M.Amin Abdullah mengertikan etika sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang baik dan buruk. Jadi, bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori 

perbuatan baik dan buruk (ethics atau „ilm al-akhlak al-karimah).
17

 

9) Menurut sebagian Ulama etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik 

dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia didalam 

perbuatan mereka.
18

 

Jadi, etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan 

atau tingkah laku manusia, yang dapat dinilai baik dan mana yang jelek 

dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna 

akal pikiran. Apa yang berhubungan dengan keutamaan etika tidak cukup 

dengan diketahui, bahkan harus ditambah dengan melatih dan 

mengerjakannya, mencari jalan lain untuk menjadikan orang-orang yang 

utama dan baik.
19

 

Etika artinya sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok 

orang, yang tersusun dari sistem nilai atau norma yang diambil dari 

(digeneralisasikan dari) gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. 

Sifat baik yang terdapat pada pranata ini adalah merupakan persetujuan 

                                                           
17

 Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 7-9. 
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sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku tersebut. 

Dengan perkataan lain nilai moral yang merupakan nilai-nilai etika tersebut 

bersifat berubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan diskriptif 

daripada nilai-nilai  dasar yang dipandang sebagai nilai alamiah (universal). 

Oleh karena itu dalam masyarakat yang menggunakan sistem etika ini, pada 

suatu waktu tertentu akan membenarkan pelaksanaan  suatu nilai tata cara 

hidup tertentu yang pada waktu dan tempat lain tidak dibenarkan, umpamanya 

hidup bersama dengan masyarakat bebas, seperti dunna Barat (permissive 

society) yang menurut tata nilai akhlaqul karimah, hal itu tidak bisa 

dibenarkan.
20

  

Etika termasuk ilmu pngetahuan tentang asas-asas tingkah laku yang 

berarti juga:  

a) Ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak-hak dan 

kewajiban. 

b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan tingkah laku 

manusia. 

c) Nilai mengenai benar-salah, halal-haram, sah-batal, baik-buruk dan 

kebiasaan-kebiasaan yang dianut suatu golongan masyarakat. 

Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang 

segala soal kebaikan dalam hidup manusia semuanya, mengenai gerak-gerik 
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pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan perasaan sampai 

mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Ilmu etika ini tidak 

membahas tata sifat-sifat dasar, atau adat-istiadat yang terkait tentang baik 

dan buruk dan buruk dalam tingkah laku manusia. Jadi, etika menggunakan 

nilai-nilai refleksi dan metode pada tugas manusia untuk menemukan nilai-

nilai itu sendiri kedalam etika dan menerapkan pada situasi kehidupan konkrit. 

Pengertian etika juga dapat diartikan dengan membedakan tiga arti dari 

penjelasan etika, yaitu: 

(1) Etika membahas ilmu yang mempersoalkan tentang perbuatan-

perbuatan manusia mulai dari yang terbaik sampai kepada yang 

terburukdan pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban. 

(2) Etika membahas masalah-masalah nilai tingkah laku manusia mulai 

dari tidur, kegiatan siang hari, istirahat, sampai tidur kembali, dimulai 

dari bayi hingga dewasa, tua renta sampai wafat. 

(3) Etka membahas adat-istiadat suatu tempat, mengenai benar-salah 

kebiasaan ang dianut suatu golongan atau masyarakat baik masyarakat 

primitif, pedesaan, perkotaan hingga masyarakat modern. 

Dalam hasanah keislaman, kata yang paling dekat maknanya dengan 

etika dan moral ialah akhlaq. Akhlaq berasal dari bahasa Arab. Akhlaq berarti 

perangai, kebiasaan, dan adat istiadat. Bedanya dengan moral dan etika ialah 

kata moral dan etika selalu berkonotasi baik, akhlaq tidak selalu berkonotasi 

baik melainkan dapat juga berkonotasi tidak baik. Sebagai contoh seorang 
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yang berperilaku baik disebut bermoral, sedangkan yang berperilaku tidak 

baik disebut tidak bermoral (amoral). Akhlaq, pemakaiannya terbagi dua. 

Pertama , akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah yang disebut 

berperangai yang terpuji dan kedua, akhlaku mazmumah yang disebut 

berperangai tercela atau di masyarakat disebut berakhlak rendah.
21

 

Istilah adab memberikan makna kebiasaan dan aturan tingkah laku 

praktis yang mempunyai muatan nilai yang diwariskan dari satu generasi 

kegenerasi berikutnya. Adab dapat diekuivalenkan dengan istilah etika terapan 

atau praksis. Sebagaimana kata K. Bertens, bahwa kata etika mempunyai dua 

makna, etika praksis adalah menunjukkan kepada apa yang dilakukan, 

sedangkan etika refleksi, yaitu etika yang berarti pemikiran tentang moral.
22

 

Etika Islam merupakan ilmu yang mengajarkan dan menuntun manusia 

kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku buruk 

sesuai dengan ajaran Islam yang tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan 

Hadist. Etika Islam mengatur, mengarahkan fitrah manusia dan meluruskan 

perbuatan manusia dibawah pancaran sinar petunjuk Allah Swt., menuju 

keridhaan-Nya. Dengan melaksanakan melaksanakan etika Islam niscaya 

selamatlah diri manusia dari pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang 

keliu lagi menyesatkan.
23
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Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan tentang etika dari sudut 

ajaran Islam. Pembahasannya akan dikhususkan dalam kegiatan mencari ilmu, 

yang juga berharap untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Swt. 

  

b.  Objek Pembahasan Etika 

Dewasa ini, kebutuhan terhadap kehadiran etika dinilai sebagai suatu 

kebutuhan yang mendesak. Dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai 

kebutuhan yang fundamental yang harus secepatnya dirumuskan, diajarkan, 

disosialisasikan untuk rakyat atau warga bangsa Indonesia, mengingat mereka 

bukan hanya dinilai sudah lupa makna dan fungsi etika, juga fenomena 

kehidupan kesehariannya lebih menampakkan pola hidup, berkomunikasi dan 

bernegara yang jauh dari bimbingan atau panduan-panduan etika.
24

   

Pandangan baik dan buruk, dan hakikat nilai dalam kehidupan manusia 

sangat bergantung pada tiga hal mendasar, yaitu: 

2) Cara berpikir yang melandasi manusia dalam berperilaku 

3) Cara berbudaya yang menjadi sendi berlakunya norma sosial. 

4) Cara merujuk kepada sumber-sumber nilai yang menjadi tujuan pokok 

bertindak. 

Cara berfikir akan berkaitan dengan pemahaman tentang baik dan 

buruk. Cara berbudaya merujuk kepada kebiasan-kebiasaan normatif. Cara 
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merujuk berhubungan dengan pendekatan yang digunakan dalam menilai 

sumber nilai itu sendiri. 
25

 Perilaku manusia merupakan objek pembahasan 

etika. 

Pokok pembahasan etika ialah tingkah laku manusia untuk menetapkan 

nilainya, baik atau buruk. J. H. Muirhead, menyebutkan bahwa pokok 

pembahaan (subjec matter) etika ialah penyelidikan tentang tingkah laku dan 

sifat manusia. Im m al-Ghaz li mengatakan bahwa pokok-pokok pembahasan 

etika meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu 

(perseorangan) maupun kelompok (masyarakat). Dilihat dari seluruh aspek 

kehidupan manusia, maka perbuatan manusia dapat dikatagorikan menjadi 

dua: 

a) Perbuatan yang lahir dengan kehendak dan disengaja; 

b) Perbuatan yang lahir tanpa kehendak dan tidak disengaja.
26

 

Jenis perbuatan pertama termasuk perbuatan etika (menjadi objek ilmu 

etika). Seperti orang yang membangun sebuah masjid atau orang yang 

mencuri sesuatu. Perbubatan ini dapat dinilai baik atau buruk, karena ia lahir 

dengan kehendak dan disengaja oleh pelaku. Jenis perbuatan kedua tidak 

menjadi lapangan pembahasan etika, seperti memicingkan mata, waktu 

berpindah dari terang ke gelap. Perbuatan ini tidak dapat diberi nilai baik atau 
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buruk, karena ia merupakan gerak reflekyang lahir tanpa kehendak dan tak 

disangka.  

Untuk menetapkan suatu perbuatan itu lahir dengan kehendak dan 

disengaja hingga dapat dinilai baik atau buruk, ada beberapa syarat yang perlu 

diperhatikan. 

(1) Situasi memungkinkan adanya pilihan (bukan karena paksaan). Ini 

disebabkan karena adanya kemauan bebas, sehingga tindakan 

dilakukan dengan sengaja. 

(2) Sadar apa yang dilakukan, yakni ia melakukan perbuatan bukan karena 

gerak reflek dan dapat membedakan mengenai nilai perbuatan baik-

buruknya. 

Kesengajaan merupakan dasar penilaian terhadap tindakan seseorang. 

Sebagai contoh, seorang prajurit yang membunuh musuh dimedang perang 

tidak dikatakan melakukan kejahatan karena ia dipaksa oleh situasi perang. 

Seorang anak kecil yang main api didalam rumah sehingga berakibat rumah 

itu terbakar tidak dapat dikatakn bersalah karena ia tidak tahu akibat 

perbuatan itu. 

Dalam Islam faktor kesengajaan merupakan penentu dalam penetapan  

nilai tingkah laku atau pokok-pokok tindakan seseorang. Seorang muslim  

tidak berdosa karena melanggar syari‟at, jika dia tidak tahu bahwa dia berbuat 

salah menurut hukum Islam. Perbuatan seseorang karena lupa, tersalah atau 
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terlupa tidak dapat dinilai baik atau buruk dan karenanya perbuatan tersebut 

tidak termasuk pembahasan etika.    

Adapun yang termasuk pokok-pokok pembahasan etika ialah segala 

perbuatan manusia yang timbul dari orang yang melaksanakan dengan sadar, 

disengaja dan ia mengetahui waktu melakukannya, akibat dari apa yang dia 

perbuat. Demikian pula perbuatan yang tidak dengan kehendak, tetapi dapat 

diihtiarkan penjagaannya pada waktu sadar.
27

  

  

c. Faktor Pembentuk dan yang Mempengaruhi Etika 

Etika atau akhlaq mulia itu tidak didapat dan terbentuk dengan 

sendirinya, tetapi ada faktor-faktor pembentuk. Diantara faktor-faktor tersebut 

yaitu: 

1) Interpretasi terhadap hukum 

Secara filosofis, sistem hukum dibentuk dengan tujuan untuk melindungi 

segenap jiwa dan raga manusia dari berbagai faktor yang dapat 

menghilangkan eksistensi manusia. Hukum akan hidup dan diyakini 

keberadaannya apabila dirasakan ada manfaatnya bagi manusia. Ketika 

hukum tersebut bertentangan dengan kepentingan manusia, maka ia dapat 

membahayakan eksistensinya dan tidak akan ditaati. Interpretasi terhadap 

suatu produk hukum akan cenderung didasari oleh standar nilai tertentu. 
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2) Lingkungan atau organisasi dimana ia hidup 

Lingkungan atau organisasi dimana ia hidup, tanpa masyarakat 

(lingkungan: orang tua, saudara, teman guru, dan lainnya) kepribadian 

seorang individu tidak dapat berkembang, demikian pula halnya dengan 

aspek moral pada anak. Nilai-nilai moral yang dimiliki seorang anak lebih 

merupakan sesuatu yang diperoleh anak dari luar, ia akan merekam setiap 

aktivitas yang terjadi dilingkungannya  yang lambat laun akan 

membentuk pola tingkah laku bagi kehidupannya dimasa yang akan 

datang.
28

 Misal, seorang peserta didik akan terbentuk perilaku etisnya 

apabila organisasi sekolahnya memang mempunyai ketentuan kode etik 

yang menjunjung tinggi etika peserta didik.   

3) Faktor Individu 

Hal-hal yang masuk kedalam katagori ini antara lain: pengalaman batin 

seseorang yang juga merupakan faktor bagi terbentuknya perilaku etik 

bagi seseorang, misalkan seseorang anak yang terbiasa dengan suasana 

keluarga yang harmonis akan membentuk perilakunya kelak menjadi 

seorang yang mencintai, peduli akan sesama, dan saling menghormati 

karena empatinya terbentuk oleh pengalaman hidupnya tersebut. Begitu 

juga sebaliknya, jika anak berada dalam lingkunagn keliarga yang kurang 
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harmonis, maka sosok anak menjadi anak yang kasar dan kurang 

berbudi.
29

 

 Etika pada akhirnya membantu manusia untuk mengambil keputusan 

tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami 

bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi 

kehidupan kita. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani 

hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari.
30

 

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika al-Ghozāli 

mengambil semboyan dari tasawuf yang benar dan terkenal. Adapun maksud 

semboyan yang benar ialah agar manusia sejauh kesanggupan yang benar 

meniru-niru perangai dan sifat-sifat yang benar dan yang disukai oleh Tuhan, 

yaitu sabar,jujur, takwa, zuhud, ikhlas, bersyukur,  menjalankan perintahNya 

dan menjahi segala laranganNya. Adapun yang mempengaruhi etika 

diantaranya adalah: 

a) Sifat manusia. Sifat manusia tidak bisa ditinggalkan ataupun 

dihilangkan. Sifat manusia terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya 

adalah sifat baik dan sifat buruk. Sifat baik ini sangatlah penting dan 

wajib bagi manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Cara menjaga dan 

melestarikanbisa dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang bisa 

memberi kesenangan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sifat baik 
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dapat diperoleh dengan cara melakukan melakukan perbuatan yang 

dianjurkan oleh Allah Swt., bisa dilakukan dengan cara berbuat baik 

antar sesama. Sifat manusia yang buruk sangat mempengaruhi etika. 

Sifat ini membuat seseorang bisa lupa kendali diantaranya bisa berubah-

ubah. 

b) Norma-norma etika. Norma etika tidak bisa disangkal dan mempunyai 

hubungan erat dengan perilaku baik. Dengan praktik kehidupan sehari-

hari motivasi yang terkuat dan terpenting bagi perilaku norma etika 

adalah agama. Mengapa perbuatan ini tidak boleh dilakukan, hamper 

selalu diberikan jawaban spontan karena agama melarang. Karena hal 

itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. 

c) Aturan-aturan agama. Setiap agama mengandung suatu ajaran etika 

yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Ajaran 

berperilaku baik sedikit berbeda, tetapi secara menyeluruh perbedaan 

tidak terlalu besar.  

d) Fenomena kesadaran etika. Fenomenologi ini termasuk faktor-faktor 

yang mempengaruhi etika. Gejala apa yang kelihatan selalu muncul 

dalam kesadaran etika seseorang. Kesadaran seseorang timbul apabila 

harus mengambil keputusan mengenai sesuatu yang menyangkut 

kepentingan pribadinya,  hak dan kepentingan orang lain.
31
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d. Metode Pembinaan Etika 

Metode berasal dari bahasa Yunani, methados. Kata ini berasal dari 

dua suku kata, yaitu metha yang berarti melalui atau melewati dan hados yang 

berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode berarti suatu jalan yang 

dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Menurut bahasa, metode berarti cara 

yang teratur dan ilmiah dalam mencapai maksud untuk memperoleh ilmu, cara 

kerja yang sistematis untuk mempermudah suatu  kegiatan dalam mencapai 

maksud.  Para ahli berbeda pendapat. Mereka menyebut sebagai berikut: 

1) S. Nasution berpendapat, metode adalah ilmu tentang mengajar yang 

memberikan prinsip-prinsip secara umum tentang penyampaian 

bahan pelajaran sehinga dapa dikuasai oleh siswa. 

2) Zakiah Drajat mengemukakan bahwa metode ialah suatu cara kerja 

yang sistematis, yaitu cara kerja ilmu pengetahuan disusun secara 

terarah, diakui kebenarannya, dan sebagai pedoman yang benar. 

3) M. Arifin menyebutkan bahwa metode ialah suatu jalan yang harus 

ditempuh untuk mencapai tujuan. 

4) Armai Arief berpenapat bahwa metode ialah sebuah program yang 

terencana, sistematis, dan tersusun melalui hasil eksperimen ilmiah 

guna mencapai tujuan yang direncanakan. 

Metode pembinaan etika berarti suatu kegiatan yang yang menyangkut 

pembinaan siswa, yang berhubungn dengan perkembangan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik siswa, yaitu supaya siswa berpengetahuan, cakap, berpikir 
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kritis, sistematis, objektif, dan terampil dalam mengerjakan sesuatu Ki Hajar 

Dewantara mengatakan, metode pembinaan etika ialah salah satu bagian dari 

proses pendidikan, yaitu dengan cara memberikan ilmu etika melalui 

pengetahuan dan kecakapan. Jadi, pembinaan etika merupakan suatu usaha 

dalam membina etika siswa sehingga tercipta kepribadian yang utama 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani bagi siswa.
32

 

Etika pada hakikatnya mengamati realitas kegiatan manusia secara 

kritis. Etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan-

kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan etika secara kritis. Etika 

menuntut pertanggungjawaban dan mau menyingkapkan kerancuan. Etika 

berusaha untuk menjernihkan permasalahan perilaku manusia menjadi 

perilaku yang baik, diterima semua lapisan masyarakat.
33

  

Adapun metode yang paling tepat dalam pembinaan etika kepada anak 

melalui berbagai cara sebagai berikut: 

a. Metode syariat (doktrin) 

Seorang anak yang daya berpikir dan penalarannya masih dalam 

perkembangan diperlukan doktrin-doktrin yang membiasakan 

perilakunya agar menjadi baik. Doktrin yang dimaksudkan adalah 

ajaran-ajaran agama yang sifatnya mengikat yang harus dilakukan 

anak. Maka disini sebenarnya diperlukan model atau contoh dari 
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orang-orang yang ada didekatnya. Aturan-aturan sangat diperlukan 

disaat kemampuan nalar dan daya berpikir masih terbatas, karena 

memang dalam fitrahnya manusia berkembang secara bertahap dan 

memerlukan pengarahan untuk menuju kesempurnaanya. 

b. Metode dialog 

Anak dilahirkan dengan membawa berbagai macam potensi, 

termasuk potensi etika yang dibawanya dari ibu dan ayahnya . potensi 

yang ada tersebut masih bersifat dasar, maka pengembangannya 

dengan cara berdialog untuk menggugah dan menyadarkan potensi 

yang dibawanya. Apalagi etika adalah bentuk perilaku yang tidak 

dibuat-buat dan dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan 

siapapun. Jadi, usaha pendidik mengajak dialog dan bertukar pikiran, 

untuk penanaman etika mutlak diperlukan. Karena dengan metode ini 

anak digugah kesadarannya dengan bertukar pikiran dan merangsang 

penalarannya. 

c. Metode keteladanan  

Pada diri manusia terutama pada usia anak-anak sampai 

remaja, sifat menirunya sangat dominan. Diusia dewasapun pengaruh 

keteladanan dalam diri seseorang masih dapat ditemukan. Sehingga 

Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. dengan tugas utama 

memperbaiki etika manusia. Metode utama yang dilakukan Nabi 

Muhammad Saw. dalam berdakwah adalah dengan keteladanan. 
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Metode inilah Nabi Muhammad Saw. mencapai keberhasilandalam 

mengemban tugas mulianya. 

Pada prinsipnya disamping tiga metode pembinaan etika diatas, 

dalam Al-Qur‟an terdapat gaya bahasa mengandung nilai metode 

pembinaan etika ang akurat. Allah Swt. menunjukkan kepada manusia 

tentang prinsip-prinsip pelaksanaan pembinaan etika. Diharapkan 

dapat menciptakan insane kamil yang beretika baik.
34

  

 

2. Kajian Tentang  Ilmu 

a. Pengertian Ilmu 

Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Sebab itu, kalimat yang 

terbentuk dari akar kata „alima, ya‟lamu mempunyai arti kejelasan. Kata 

„alima, ya‟lamu mempunyai berbeda dengan „arafa, ya‟rifu (mengetahui), 

arif (yang mengetahui), dan ma‟rifah (pengetahuan). Kata ilmu dengan 

berbagai bentuk dalam Al-Qur‟an terulang 854 kali yang digunakan dalam 

proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan.
35

 

Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah 

tergolong ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran 

asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan 

kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-
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ulang tanpa pemahaman mengenai kausalitas (sebab-akibat) yang hakiki dan 

universal. Sedangkan ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan 

kausalitas (sebab-akibat) dari suatu objek menurut metode-metode tertentu 

yang merupakan suatu kesatuan sistematis.
36

  

Dalam kehidupan manusia, ilmu berfungsi ebagai alat pembantu 

manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya dalam 

sehari-hari. Manfaat ilmu pengetahuan adalah dalam upaya membantu 

manusia untuk memprediksi, mengontrol, memanipulasi, dan menguasai 

alam. Untuk menghindari diri ari bencana alam banjir, misalnya manusia 

berupaya memprediksi musim hujan. Tingkat curah hujan tersebut kemudian 

dikontrol, dan dimanipulasi dengan pembuatan saluran, hingga aliran air 

dapat dikuasai.
37

    

Dalam perspektif Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan 

manusia unggul dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi 

kekhalifahan.
38

 Ini tercermin dari kisah kejadian manusia pertama yang 

dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah (2): 31-32. 
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Artinya: ”Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka 

menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain 

dari apa yang Telah Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya 

Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS Al-

Baqarah (2): 31-32). 

 

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada agama selain 

Islam, tidak ada kitab suci selain Al-Qur‟an yang demikian tinggi 

menghargai ilmu pengetahuan, mendorong untuk mencarinya, dan 

memuji orang yang menguasainya. Termasuk didalamnya menjelaskan 

ilmu dan pengaruhnya di dunia dan di akhirat, mendorong untuk 

belajar dan mengajar, serta meletakkan kaidah-kaidah yang pasti untuk 

tujuan tersebut dalam sumber-sumber Islam yang asasi; Al-Qur‟an dan 

As-Sunnah.
39
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Manusia menurut Al-Qur‟an memiliki potensi untuk meraih 

ilmu dan pengembangannya, sehingga terdapat ayat-ayat dan hadist 

Rosulullah Saw. yang memerintahkan manusia untuk mencari ilmu. 

Dan berkali-kali dalam al-Qur‟an dan hadist Rosulullah Saw. 

Menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang-orang mukmin yang 

berilmu pengetahuan, sehingga Allah Swt, menjadikannya sebagai 

tugas yang diemban oleh Rosulullah Saw.
40

  

Menurut pendapat The Liang Gie (1987) memberikan 

pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari 

penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara 

rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan 

keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala 

yang ingin dimengerti manusia. 
41

 bahwa ditinjau dari berbagai 

definisi ilmu, menurut pandangan para ahli, ia mengemukaan 3 (tiga) 

pengertian ilmu, diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, ilmu dalam pengertian “pengetahuan” atau “produk”, 

Ia merujuk pada pengertian ilmu menurut etimologi atau asal usul 

kata, istilah ilmu dari bahasa Ingris turunkan dari perkataan scire 

mengandung arti mengetahui (to know) dan juga berarti belajar (to 

learn). Kedua, ilmu dalam pengertian “aktivitas” atau “proses”, ini 
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berarti ilmu sebagai aktivitas sesungguhnya merupakan sebuah proses 

yang bersifat manusiawi yang mengarah pada tujuan tertentu, karena 

para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah mempunyai tujuan-

tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian ilmu adalah aktivitas 

manusiawi yang bertujuan. Tujuan ilmu itu beragam sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh para ilmuwan. Ketiga, ilmu dalam pengertian 

sebagai metode, mengandung prosedur yakni suatu rangkaian yang 

mewujudkan pola tetap untuk memperoleh pengetahuan ilmiah disebut 

“metode penyelidikan” (method of inquiry) atau dinamakan juga 

“metode ilmiah” (scien-tific method).
42

 Isi ilmu adalah teori-teori. 

Misal ilmu bumi ( geografi), berisi teori-teori tentang bumi, ilmu 

pendidikan islam berisi teori-teori tentang pendidikan menurut islam, 

jadi ilmu itu esensinya adalah teori. Sedangkan teori adalah 

pendapat.
43

 

Ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah menurut The Liang 

Gie mempunyai 5 ciri pokok, yaitu: 

1) empiris, pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan 

percobaan; 
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2) sistematis, berbagai keterangan dan ata yang tersusun sebagai 

kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan 

dan teratur; 

3) objektif, ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka 

perseorangan dan kesukaan pribadi; 

4) analitis, pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok 

soalnya kedalam bagian yang terperinci untuk memahami 

berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu; 

5) verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga.
44

  

Istilah ilmu dalam pengertian klasik dipahami sebagai 

pengetahuan tentang sebab-akibat, atau asal-usul. Istilah pengetahuan 

(knowledge) biasanya dilawankan dengan pengertian opini, sedang 

istilah sebab (causa) diambil dari kata Yunani “aitia”. Setiap aktivitas 

ilmiah tentu bertolak dari konsep, karena konsep merupakan sebuah 

struktur pemikiran. Sontag menyatakan bahwa setiap pembentukan 

konsep selalu terkait dengan mpat komponen, yaitu kenyataan 

(reality), teori (theory), kata-kata (word), dan pemikiran (thought). 

Kenyataan (reality) hanya akan merupakan sebuah misteri manakala 

tidak diungkapkan kdalam bahasa. Teori merupakan tingkat pengertian 

tentang sesuatu yang sudah teruji, sehingga dapat dipakai sebagai titik 

tolak bagi pemahaman hal lain. Kata-kata merupakan merupakan 
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cerminan ide-ide yang sudah diverbalisasikan. Pemikiran merupakan 

produk akal manusia yang diekspresikan kedalam bahasa.
45

   

Ilmu, yang sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan hanya 

sekedar bahasa Arab sehari-hari sebelum turunnya al-Qur‟an. Dalam 

bahasa Arab sehari-hari sebelum turunnya al-Qur‟an, ilmu hanya 

bermakna pengetahuan biasa. Tetapi melalui ayat-ayat al-Qur‟an, yang 

turun tahap demi tahap, kata ini berproses dan membentuk makna dan 

pengertian tersendiri, yang tersetruktur. Ilmu bisa dimaknai sebagai 

sebuah “pengetahuan” biasa, tetapi juga bisa lebih dari itu, yakni 

bermakna “etos”, tergantung pada pemahaman seseorang terhadap 

makna kata tersebut dan segala implikasinya. Dalam hadist Nabi juga 

banyak dinyatakan anjuran, bahkan peritah menuntut ilmu.
46

 

Dengan keutamaan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia 

dari makhluk lain, manusia dibebani dengan tugas yang cukup berat 

tetapi mulia yaitu menjadi khalifah Allah dimuka bumi.
47

 Wahyu 

pertama merupakan modal utama untuk mengemban tugas 

kekhalifahan. Dalam wahyu tersebut dijelaskan “apa yang harus 

dibaca”, karena al-Qur‟an menghendaki umatnya ”membaca apa saja 

selama bacaan tersebut bismi rabbik (dengan  menyebut nama Tuhan). 
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Kata iqra‟ berarti bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri 

sesuatu. Dengan demikian objek iqra‟ mencakup segala sesuatu yang 

dapat dijangkaunya.
48

 Belajar merupakan kewajiban bagi setiap orang 

beriman agar memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka 

meningkatkan derajat kehidupan mereka. Hal ini dinyatakan dalam 

surat al-Mujadalah: 11yang berbunyi: 

                                  
 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.(QS. al-Mujadilah:11) 
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Ilmu dalam hal ini tentu saja tidak hanya berupa pengetahuan 

agama yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman. Selain itu, ilmu 

tersebut juga harus bermanfaat bagi kehidupan orang banyak 

disamping bagi kehidupan diri pemilik ilmu itu sendiri.
49

 

 

b. Macam-Macam Ilmu 

Imam Raghib al-Ashfahani membagi ilmu menjadi ilmu teoritis 

dan aplikatif. Ilmu teoritis berarti ilmu yang hanya membutuhkan 

pengetahuan tentangnya. Jika telah diketahui berarti telah sempurna, 

seperti ilmu keberadaan dunia. Sementara ilmu aplikatif adalah ilmu 

yang tidak sempurna tanpa dipraktikkan seperti ilmu tentang ibadah, 

akhlaq, dan lain sebagainya. 
50

 

Selanjutnya Al-Ashfahani menjelaskan dari sudut  pandang 

lainnya, ilmu dapat pula dibagi menjadi dua bagian: rasional dan 

doktrial. Ilmu rasional adalah ilmu yang didapat dengan akal dan 

penelitian. Sedangkan ilmu doktrinal merupakan ilmu yang didapatkan 

dengan pemberitaan wahyu dan Nabi. Imam Raghib al-Ashfahani 

menyimpulkan bahwa seluruh pengetahuan tentang sesuatu yang tidak 

diketahui, jenis apapun ia dan dalam bidang apapun ia, hingga 
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hakikatnya diketahui dengan jelas oleh manusia maka ia masuk dalam 

lingkup term “ilmu” yang disebutkan dalam Al-Qur‟an.51
 

Menurut panangan Al-Qur‟an, ilmu terdiri dari dua macam, yaitu 

ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia dinamakan ilmu laduni, dan 

ilmu yang diperoleh karena usaha manusia dinamakan ilmu kasby. 

Ayat-ayat tentang penjelasan „ilmu kasby lebih banyak daripada „ilmu 

laduni. Pembagian ini disebabkan dalam pandangan al-Qu‟an terdapat 

hal-hal yang “ada”, tetapi tidak dapat diketahui melalui upaya manusia 

sendiri. Ada wujud yang tidak tampak, sebagaimana ditegaskan 

berkali-kali oleh al-Qur‟an. Maka objek ilmu meliputi materi dan non 

materi, fenomena, dan non fenomena, bahkan ada wujud yang jangan 

dilihat, diketahui manusia saja tidak.
52

 

Menurut Imām al-Ghazāli ilmu dapat dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu ilmu mu‟amalah dan ilmu mukasyaf.,Ilmu mu‟amalah adalah 

ilmu yang dapat ditulis secara sistematis dan berhubungan dengan 

kata-kata yang dapat diterima dan dipelajari oleh orang lain. 

Sedangkan ilmu mukasyafah adalah ilmu yang abstrak yang berada 

dialam ide, pengetahuan ini sulit dilukiskan dengan lisan atau dengan 

tulisan, tidak terjangkau oleh panca indra, dan tidak mampu difikirkan 

oleh akal dan fikiran. Termasuk dalam kategori ilmu mu‟amalah 
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adalah sains, teknologi, pengetahuan budaya, dan lain sebagainya. 

Sedangkan yang termasuk ilmu mukasyafah diantaranya seperti ilmu 

tasawuf (ilmunya bukan hakikat), yaitu untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, dan ajaran lain yang terkait dngan ilmu tersebut. Ilmu 

mu‟amalah  melakukan penajaman pada rasio dan akal, sedangkan 

ilmu mukasyafah  melakukan penajaman pada qalbu dan rasa.
53

 

Lebih lanjut Imām al-Ghozālī menyebutkan bahwa ilmu-ilmu 

tersebut dibagi menjadi tiga rumpun, yaitu: 

1) Ilmu pengetahuan yang dilarang secara mutlak, baik sedikit 

maupun banyak. 

2) Ilmu pengetahuan yang terpuji, baik sedikit maupun banyak, akan 

tetapi kalau banyak lebih terpuji. 

3) Ilmu pengetahuan yang dalam kadar tertentu terpuji, akan tetapi 

jika mendalami jadi tercela. 

Imām al-Ghazālī menyebutkan lagi bahwa ilmu terbagi menjadi 

dua bagian: Pertama,membahas tentang kewajiban atau fardhu „ain, 

cakupan pembahasan fardhu „ain ini adalah mencakup terhadap ilmu 

tauhid (keimanan) , ilmu tahdib al-Nas (pendidikan manusia), dan 

ilmu al-syariah (ilmu hukum Islam). Kedua, membahas tentang 

ikhtiyariyah atau fardhu kifayah, mencakup tentang pembahasan pada 
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dua bagian, yakni ilmu kedokteran, matematika, layanan (profesi), 

keterampilan, politik, nahwu, tafsir, dan fiqih. 

Imām al-Ghazāli menilai bahwa ilmu yang tercela tidak ada 

manfaatnya. Baik didunia maupun diakhirat, bahkan akan 

menimbulkan mudarat dan bahaya bagi pemiliknya, atau kepada orang 

lain, dan mengikuti ajaran ini termasuk kufur terhadap Allah. Seperti 

ilmu sihir, ilmu azimat, ilmu ramal, dan lain sebagainya. Sedangkan 

ilmu pengetahuan yang terpuji secara mutlak ialah pengetahuan 

tersebut dapat mensucikan jiwa, melepaskan diri dari perbuatan-

perbuatan tercela, mengharapkan ridha-Nya, serta mempersiapkan 

dunia ini untuk kehidupan kekal diakhirat.
54

 

c. Keutamaan Ahli Ilmu 

Pengetahuan merupakan salah satu perlengkapan dasar manusia 

didalam menempuh kehidupan ini, ternyata kepribadian manusia itu 

sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

diperolehnya.
55

 Dalam kisah para Nabi dan kaum mukminin dalam al-

Qur‟an, kita dapat menangkap nilai dan keutamaan ilmu disisi Allah 

dan disisi manusia, serta pengeruhnya bagi agama dan dunia. Semua 

nabi dan rasul dalam al-Qur‟an diberi ilmu oleh Allah, meskipun ada 

sebagian dari mereka yang dilebihkan ilmu oleh Allah. Allah 
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membedakan antara orang yang berilmu dan yang bodoh. Keduanya 

tidak sama. Seperti halnya antara orang buta dan orang yang melihat, 

kegelapan dan cahaya, orang yang hidup dan mati, manusia dan 

hewan, serta antara penghuni surga dan penghuni neraka.
56

 

Allah Swt. berfirman kepada penutup rasul-rasul, Muhammad 

Saw.: 

    
  
   
   

    
    

   
  
    

     
    

Artinya:  Sekiranya bukan Karena karunia Allah dan rahmat-Nya 

kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan 

keras untuk menyesatkanmu. tetapi mereka tidak menyesatkan 

melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat 

membahayakanmu sedikitpun kepadamu. dan (juga karena) 

Allah Telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan 

Telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. 

dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu” (Q.S. An-

Nisa‟[4]: 113). 
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Al-Qur‟an  memuji ahli ilmu pengetahuan dan menyebut mereka 

dengan alladziinz utul-„ilma, dan Allah Swt. menisbatkan kepada 

mereka beberaapa keutamaan pemikiran, keimanan, serta akhlaq, 

mereka yang amendapatkan ilmu tersebut adalah yang dibukakan 

kebenaran yang diturunkan kepada Muhammad Saw. sehinga mereka 

melihatnya dengan jelas dan menuntun kepada jalan Allah. 

Dapat dipahami bahwa ilmu membuahkan keimanan, dan 

keimanan membuahkan ketundukan kepada Allah Swt. mereka yang 

diberikan ilmu tersebut adalah orang-orang yang terus berinteraksi 

dengan Al-Qur‟an sehingga hati mereka merasa takut, mata mereka 

mecucurkan air mata, dan kening mereka tunduk sujud kepada Allah 

Swt. mereka mengetahui keagungan Al-Qur‟an dan menempatkannya 

dalam kedudukan yang selayaknya dalam diri mereka. Al-Qur‟an 

dalam dada ahli ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar perkataan 

yang dihafal, melainkan mereka menjadikan ayat-ayat penjelas yang 

menunjukkan secara gambling akan keagungan Yang Berbicara, dan 

kebenaran utusan yang membawanya, juga akan kebenaran yang 

dibawanya.
57

 Ahli ilmu pengetahuan (ulul „ili)  yang dipuji dalam Al-

Qur‟an adalah mereka yang tidak tertipu oleh bentuk luar sehingga 

melupakan esensi. Mereka juga mengutamakan kualitas daripada 
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kuantitas, isi daripada kulit, dan ruh daripada materi. Orang yang ahli 

ilmu tidak tertipu oleh gemerlap harta.  

Disebutkan dalam al-Qur‟an bahwa Allah memberikan 

keutamaan kepada Adam, bapak manusia. Juga menjadikannya 

khalifah Allah dimuka bumi dan meninggikannya diatas malaikat, 

yang mengisi seluruh waktunya dengan ibadah kepada Allah, yaitu 

dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya dan mengungguli ilmu 

malaikat pada ujian yang dilakukan Allah antara malaikat dan 

manusia. Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam, 

tetapi iblis menolak sehingga Allah melaknat mereka.  

Pengangkatan derajat orang beriman yang berilmu oleh Allah 

atas orang mukmin yang tidak berilmu. Pengangkatan derajat derajat 

tersebut menunjukkan keutamaan karena yang dimaksud dengannya 

adalah banyaknya ganjaran dari Allah. Pengangkatannya  meliputi sisi 

indrawi dan maknawi, di dunia dan akhirat. Di dunia dengan 

ketinggian kedudukan dan nama yang baik, dan di akhirat 

mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga.
58

 

 

3. Etika Mencari Ilmu 

a. Etika dalam mencari ilmu 
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Islam mengutamakan agar umatnya tidak berhenti dalam belajar dan 

memulai sedini mungkin. Terbukti adanya sabda Rosulullah “carilah ilmu 

sejak dari ayunan sampai keliang lahat”. Umat Islam dihimbau agar mencari 

ilmu tersebut bukan hanya karena kita perlu ilmu, akan tetapi ilmu tersebut 

akan terus pesat dan tidak akan habis untuk dikaji.
59

 Dalam pencarian ilmu 

tersebut, agar tercipta moral yang baik, maka diperlukan adanya suatu tatanan 

etika yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu. Sebagai cabang ilmu, etika 

dikategorikan menjadi dua jenis
60

: 

1) Etika umum, yakni mengkaji prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi 

setiap tindakan manusia. 

2) Etika khusus, etika yang cakupannya lebih rinci. Etika khusus dibagi 

menjadi dua: 

a) Etika individual (kewajiban terhadap diri sendiri dan kepercayaan 

agama serta tanggung jawab terhadap Tuhannya). 

b) Etika sosial. Mengkaji tentang kewajiban serta norma-norma sosial 

yang sepatutnya ditaati dalam konteks interaksi antarindividu, 

masyarakat, dan Negara. 

Didalam etika sosial ini terdapat etika pendidikan, dalam etika 

pendidikan lebih fokus mengkaji kewajiban dan norma-norma dalam 
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proses pendidikan, terutama dalam proses interaksi secara edukatif 

dengan individu (terdapat dalam proses pendidikan) dan kelompok 

lain (seperti orang tua dan masyarakat).
61

 

 

b. Trilogi etika mencari ilmu 

Trilogi adalah kesatuan gagasan atau pokok pikiran yang tertuang 

dalam tiga bagian yang saling terhubung.
62

 

Dalam etika mencari ilmu terbentuk trilogi etika, yaitu sebagai berikut: 

1) Etika individual berisi kewajiban pencari ilmu terhadap dirinya sendiri. 

2) Etika ketuhanan. 

Dalam syari‟at Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an dan as-Sunnah 

menetapkan titik tolak etika manusia kepada Allah swt. adalah 

pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. 

Kewajiban utama manusia khususnya pencari ilmu sebagai makhluk 

Allah adalah beriman kepadaNya. Berkenaan etika manusia kepada 

Allah tersebut diimplementasikan dengan cara memuji-Nya, 

menegakkan dan mengamalkan seluruh perintah serta menjahui 

larangan-Nya.
63

  

3) Etika sosial (terhadap guru dan sesama) 
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Etika sebagai aturan hubungan memberikan batasan-batasan tentang 

perbuatan-perbuatan yang harus diperbuat dan yang ditinggalkan untuk 

keharmonisan interaksi. Etika kepada sesama makhluk mutlak 

dilakukan oleh seseorang tanpa terbatas oleh waktu, kondisi, tempat, 

agama, dan budaya.
64

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu. 

1. “Etika Belajar Dalam Kitab Ta‟l m al-Muta „al m Tariq al-Ta‟llum” Skripsi 

karya Mar‟atus Sholikhah, tahun 2012. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 

dalam rangka mewujudkan generasi yang beradab, hendaknya dalam dunia 

pendidikan ini seorang siswa dicetak dengan sebaik mungkin. Hal ini 

mendapat perhatian yang sangat besar sekali oleh para tokoh pendidikan 

Islam, karena realitanya banyak siswa yang bisa belajar dan menguasai 

ilmunya akan tetapi kurangnya rasa tawaddu‟, sehingga mereka tidak bisa 

merasakan kenikmatan dan kemanfaatan ilmu tersebut. Misalnya sikap 

alumni pesantren lebih moralis dibandingkan dengan alumni nonpesantren.  

Adapun rumusan masalahnya: (a). Bagaimana etika siswa terhadap 

ilmu dalam kitab Ta‟l m al-Muta „al m Tariq al-Ta‟llum karya Imam Burhan 

al-Din al-Zarnuji perspektif pendidikan Islam? (b). Bagaimana etika siswa 

terhadap guru dalam Kitab Ta‟l m al-Muta „al m Tariq al-Ta‟llum karya 

Imam Burhan al-Din al-Zarnuji perspektif pendidikan Islam?  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif  dan jenis 

penelitian yang digunakan adalah keputakaan/ Library Research. 

Pengumpulan datanya dengan jalan Editing, Organizing, dan penemuan hasil 

penelitian. Sedangkan analisis data yang dipakai adalah analisis isi (Content 

Analysis).  

Berdasarkan hasil kajian/ library research dapat diperoleh kesimpulan 

(a).  Etika siswa terhadap ilmu yang terdapat dalam Kitab Ta‟l m al-Muta 

„al m Tariq al-Ta‟llum karya Imam Burhan al-Zarnuji meliputi: seorang 

siswa harus bisa memilih ilmu yang terbagus, sabar, dan tabah dalam belajar 

menuntut ilmu, menghormati atau ta‟ziim terhadap ilmu dan ahli ilmu, 

menghormati kitab, mampu menghindari sifat-sifat tercela, bersungguh-

sungguh dalam belajar dan berdo‟a sebelum memulai belajar. Kesemuanya 

ini terdapat kesesuaian dengan perspektif Pendidikan Islam. (b). Etika siswa 

terhadap guru dalam kitab Ta‟l m al-Muta „al m Tariq al-Ta‟llum karya 

Imam Burhan al-Din al-Zarnuji meliputi siswa harus; menghormati guru 

dengan memuliakannya, menyerahkan urusan pemilihan bidang ilmu 

terhadap guru dan mendengarkan penjelasan guru dengan penuh hormat. Hal 

ini terdapat kesesuaian dengan perspektif Pendidikan Islam. 

2. Penelitian selanjutnya berjudul: “Implementasi Nilai-Nilai Etika Sosial 

Pemikian „Abdullah Nasih „Ulwan dalam Kitab al-Aulad Fī Al-Islam” (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Al-Hidayat Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten 

Magetan). Skripsi karya Umi Noor Fadlillah, 2007. Penelitian ini dilator 
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belakangi pendidikan Islam mempunyai empat karakteristik salah satunya 

yaitu sosial. Maka pendidikan sosial merupakan aspek penting dalam 

pendidikan Islam. Begitu juga menurut „Abdullah Nasih „Ulwan dalam 

pemikirannya yang berjudul melaksanakan etika sosial yang merupakan sub 

judul dari salah satu karyanya yang berjudul Tarbiyat al-Aulad Fī Al-Islam 

dalam jilid satu. Diantara etika tersebut adalahetika makan dan minum, etika 

mengucapkan salam, etika meminta izin, dan lain-lain. Lembaga pendidikan 

Pondok Pesantren Al-Hidayat Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan 

adalah lembaga yang melaksanakan etika-etika sosialnya sebagaimana etika 

sosial dalam pemikiran „Abdullah Nasih „Ulwan. 

Adapun rumusan masalahnya: (a). Bagaimana etika sosial dalam 

pemikiran „Abdullah Nasih „Ulwan? (b). Bagaimana implementasi nilai-nilai 

etika sosial di Pondok Pesantren (PP) Al-Hidayat Ginuk Kec. Karas Kab. 

Magetan? 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan 

diskriptif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan data 

reduction, data display, dan conclusion.  

Dari hasil penelitian ini memili kesimpulan bahwa: (a). Etika makan 

dan minum pemikiran Abdullah Nasih Ulwan diantaranya adalah mencuci 

tangan sebelum dan sesudah makan, membaca basmalah sebelum makan, 

dan hamdalah sesudah makan, dll. Etika mengucapkan salam pemikiran 

Abdullah Nasih Ulwan diantaranya mengucapkan salam ketika memasuki 
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rumah, tidak mengucapkan salam seperti non muslim, dan menjawabsalam 

kepada non muslim dengan “wa‟alaikum”. Etika meminta izin dalam 

pemikiran Abdullah Nasih Ulwan diantaranya adalah memberi salam 

terlebih dahulu ketik meminta izin, memberitahukan namanya,dll. Etika 

didalam majlis pemikiran Abdullah Nasih Ulwan diantaranya adalah 

menjabat tangan orang yang ditemui di dalam majlis, duduk ditempat yang 

telah ditentukan tuan rumah, duduk sejajar, dilarang berisik, meminta izin 

sebelum keluar dari majlis, membaca do‟a kafarat majlis. Etika bicara dalam 

pemikiran Abdullah Nasih Ulwan diantarana adalah berbicara dengan bahasa 

Arab yang fasih, berbicara dengan pelan, pandangan pembicaara tertuju 

kepada hadirin baik pada saat berbicara maupun setelahnya. Etika bergurau 

dalam pemikiran Abdullah Nasih Ulwan diantaranya adalah tidak berlebih-

lebihan, tidak menyakiti orang lain, dan menjauhi kebohongan dan kebatilan. 

Etika mengucapkan selamat dalam pemikiran Abdullah Nasih Ulwan 

diantaranya adalah menampakkan kegembiraan dan perhatian, mengucapkan 

selamat dengan bahasa do‟a, dan mnegucapkan selamat dengan saling 

member hadih. Etika menjenguk orang yang sakit dalam pemikiran Abdullah 

Nasih Ulwan diantaranya yaitu memperhitungkan waktunya, dianjurkan 

bertanya tentang keadaan keadaan sakitnya, mengigatkan orangsakit dengan 

kalimat laa illaha Illallah apabila ajal sudah dekat. Etika bersin dan menguap 

dalam pemikiran Abdullah Nasih Ulwan diantaranya adalah mengucapkan 

kalimat hamdalah, rahmah, dan hidayah. Dimakruhkan mengeraskan suara 
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ketika menguap. (b). Etika sosial yang dilaksanakan santri di Al-Hidayat 

Ginuk Magetan dapat dikatakan seimbang, karena ada yang sesuai dan juga 

ada yang tidak sesuai seperti membaca rahmah, hidayah, ketika bersin, dan 

mendo‟akan orang yang mengucapkan Alhamdulillah. Namun ternyata juga 

ada etika yang dilaksanakan santri yang tidak dijelaskan Abdullah Nasih 

Ulwan, seperti menutup mulut dengan tangan kiri baik dibalik ataupun tidak.  

Dari telaah pustaka yang telah penulis temukan, dapat diketahui posisi 

penelitian yang penulis lakukan berbeda yaitu terdapat perbedaan pada 

bidang kajian yang penulis fokuskan. Kajian penulis terfokuskan pada 

pembahasan etika mencari ilmu dalam kitab Bid yat al-Hid yat yang akan 

penulis komparasikan dengan etika mencari ilmu dalam Kitab Tays r Al-

Khall q. 
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BAB III 

PEMIKIRAN ETIKA MENCARI ILMU ANTARA IM M AL-GHAZ LI 

DALAM KITAB BID YAT AL-HID YAH DAN Ḥ FI  ḤASAN AL-MAS’ D  

DALAM KITAB TAYS R AL-KHALL Q 

 

A. Pemikiran  Im m al-Ghaz li dalam Kitab Bid yat Al-Hid yah 

1. Biografi Im m al-Ghaz li 

a. Riwayat hidup Im m al-Ghaz li 

Imām al-Ghazāli nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad bin 

Muhammad Al-Ghozali. Dilahirkan di Thus, salah satu kota di Khurasan 

(Persia) pada pertengahan abad kelima Hijriyah (450 H/1058 M). Beliau 

adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugrahi gelar hujjat al-

Islam (bukti kebenaran agama Islam) dan zayn ad-din (perhiasan agama). 

Ayah Imām al-Ghazāli adalah seorang wara‟ yang menafkahi keluarganya 

dari usaha tangannya sendiri. Pekerjaannya sebagai pemintal dan penjual 

kain wol. Diwaktu-waktu senggangnya menurut cerita, ia selalu mendatangi 

tokoh agama dan ahli fiqh diberbagai majelis dan khalawat mereka untuk 

mendengarkan nasihat-nasihatnya. Tampaknya, pribadi dan sifat-sifat ayah 

Imām al-Ghazāli ini tidak banyak ditulis orang, kecuali pengabdiannya yang 

mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan.
65

 

Sang ayah wafat ketika Imām al-Ghazāli dan saudara kandungnya, 

Ahmad, masih anak-anak. Menjelang wafatnya, sang ayah berwasiat kepada 
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salah seorang teman dekatnya dari ahli sufi untuk mendidik dan 

membesarkan kedua anaknya. Ia berkata kepadanya, “Saya sangat menyesal 

dulu tidak belajar. Saya berharap agar keinginan itu terwujud pada kedua 

anak saya ini maka didiklah keduanya, dan pergunakanlah sedikit harta yang 

saya tinggal ini untuk mengurus keperluannya.” Sang sufi memegang kuat 

wasiat yang diamanatkan kepadanya. Dia begitu serius memperhatikan 

kepentingan pendidikan dan moralitas kedua anak temannya ini. Sampai 

peninggalan harta dari ayahnya habis. Ketika sang sufi merasa tidak mampu 

lagi membiayai kehidupan kedua anak itu, ia berkata kepada Imām al-

Ghazāli dan saudaranya, Ahmad, “saya telah membiayai kalian sesuai 

dengan harta benda kalian berdua yang dititipkan kepada saya. Kalian tahu 

bahwa saya adalah orang miskin yang hidup mengasingkan diri, sehingga 

saya tidak mempunyai harta benda yang bisa dipergunakan untuk membiayai 

kalian berdua. Untuk itu saya sarankan kalian berdua untuk pergi kesekolah 

yang menyediakan beasiswa. Sebab kalian berdua adalah orang yang 

menuntut ilmu. Semoga kalian berdua berhasil sesuai dengan bekal yang 

kalian miliki.
66

 

Kehausan akan ilmu itu tumbuh semenjak al-Ghazāli kecil belajar pada 

salah seorang fiqih dikota kelahirannya, Thus, yaitu pada Ahmad bin 

Muhammad al-Radzikani. Sesudah itu, ia mulai merantau untuk menuntut 

ilmu di Jurjan pada Abu Nash al-Isma‟ili, ia kembali ke Thus dan 
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mempelajari tasawuf dibawah pimpinan Yusuf An-Nussa, selama tiga tahun. 

Selanjutnya ia pergi ke Nishapur. Disana ia belajar pada salah seorang teolog 

aliran Asy‟ariyyah yang terkenal, Abu Al-Ma‟ali Al-Juwaini yang bergelar 

Imam Al-Haramain. Melalui perantaraan Al-Juwaini Imām al-Ghazāli 

kemudian berkenalan dengan Nizam al-Mulk, Perda Menteri Saljuk 

Maliksyah. Nizam al-Mulk adalah pendiri madrasah-madrasah an-Nizamiah. 

Nizamiyah diambil dari nama Nizamul Muluk, madrasah paling unggul pada 

abad ke 11.
67

 

Ketika Imam Haramain wafat, Imām al-Ghazāli kemudian pergi ke 

Askar dekat Naisabur untuk menemui Nizham al-Mulk yang mempunyai 

majelis ulama dan ia memperoleh sambutan dan penghormatan untuk 

berdebat dengan para ulama sehingga mereka dapat dikalahkan semua berkat 

keluasan ilmu Imām al-Ghazāli. Oleh karena itu nama Imām al-Ghazāli 

semakin masyhur sehingga Nizam al-Mulk memintanya pindah ke Baghdad 

untuk mengajar dimadrasah Nidzamiyah, Imām al-Ghazāli pindah ke 

Baghdad pada awal tahun 484 H setelah bermukim sekitar 5 tahun di Askar, 

saat itu ia berusia 34 tahun.
68

 

Di Baghdad inilah menikmati pangkat, kehormatan, harta, dan 

kedudukan yang ia dambakan. Najib Al-Lah dalam Islamic Literature 

dikatakan bahwa Imām al-Ghazāli sebagai seorang imam atau pemuka 
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agama, pada tahun 1085 M. pernah diundang untuk datang keistana 

pemerintahan Malik Syah dari Bani Saljuk oleh Perdana Menterinya yang 

gemar ilmu pengetahuan, Nidham al-Muluk. Negarawan ini mengakui 

keahlian dan kemampuan ilmiah Imām al-Ghazāli, sehingga pada tahun 

1090 M., ia mengangkatnya menjadi guru besar dalam bidang hukum di 

Universitas Nidhamiyah di Baghdad. Imām al-Ghazāli mengajar selama 

empat tahun disana sambil melanjutkan pekerjaannya, yaitu menulis karya-

karyanya. Ratusan pelajar dari luar Baghdad datang untuk menghadiri 

kuliah-kuliah yang diberikan Imām al-Ghazāli Disamping itu, ia juga 

dijadikan sebagai konsultan (mufti) oleh para ahli hukum Islam dan 

pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam 

masyarakat. Akan tetapi, kemuliaan dan kedudukan yang ia peroleh di 

Baghdad tidak berlangsung lama. Hal ini disebabkan adanya peristiwa atau 

musibah yang menimpa, baik itu dipemerintahan pusat (Baghdad) maupun 

dipemerintahan Daulah Bani Saljuk, yang diantaranya adalah: 

1) Pada 484 H./1092 M., tidak lama sesudah pertemuan Imām al-Ghazāli 

dengan permaisuri Raja Bani Saljuk, suaminya, Raja Malik Syah yang 

terkenal adil dan bijaksana meninggal dunia. 

2) Pada tahun yang sama 484 H./1092 M, Perdama Menteri Nidham Al-

Muluk yang menjadi sahabat karib Imām al-Ghazāli meninggal dunia 

dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran didaerah dekat Nahawand, 

Persi. 
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3) Dua tahun kemudian, pada tahun 487 H./ 1094 M., wafat pula khalifah 

Abbasiyah, Muqtadi bin Amrillah. 

Ketiga orang tersebut diatas, bagi Imām al-Ghazāli banyak memberikan 

peran kepadanya, sampai menjadikannya ulama yang terkenal.
69

 

Ditengah kesibukannya sebagai seorang pengajar di Universitas 

Nidhamiyah di Baghdad, Imām al-Ghazāli masih tetap meluangkan 

waktunya untuk mempelajari ilmu lainnya, seperti ilmu Filsafat Klasik dan 

Ilmu Filsafat Yunani. Selama di Baghdad selain belajar dan mengajar, Imām 

al-Ghazāli mengkritisi dan melakukan sanggahan terhadap pikiran-pikiran 

golongan Bathiniah, Filsafat dan lain-lainnya. Selama 4 tahun lamanya 

berada di Baghdad ia merasa bosan dengan situasi kehidupan sosial di kota 

Baghdad sehingga ia merasa gelisah. Untuk mengatasi kegundahan batinnya 

Imām al-Ghazāli mulai bersikap zuhud menjauhi masyarakat, meninggalkan 

gejala-gejala keangkuhan dan kemasyhuran dunia untuk menggapai tujuan 

yang lebih tinggi yakni kejernihan jiwa dan usaha untuk sampai kepada 

tekad Islam ditengah berbagai pendapat yang bertentangan yang 

menyelubungi masanya.
70

   

Imām al-Ghazāli meninggalkan kota Baghdad dengan membawa bekal 

secukupnya pergi ke Syam, dan menetap disana hampir dua tahun lamanya, 

untuk berkhalwat melatih batin dan berjuang keras membersihkan diri, 
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mendidik akhlaq, dan mensucikan hati dengan mengingat Tuhan, serta 

beri‟tikaf dimasjid Damaskus dengan mengurung diri dimenara masjid 

tersebut disiang hari.  

Tidak puas dengan kekhalwatan dimasjid  Damaskus, pada tahun 490 

H./ 1098 M., Imām al-Ghazāli menuju ke Palestina  mengunjungi kota 

Hebron dan Jerussalem, tempat para nabi sejak dari Nabi Ibrahim a.s. sampai 

Nabi Isa a.s. mendapat wahyu pertama dari Allah. Ditempat ini, ia berharap 

dapat menghilangkan kebimbangannya. Imām al-Ghazāli berdo‟a didalam 

masjid Bayt Al-Muqaddas, masuk kedalam Sakhrah (batu besar yang 

terdapat didalam Masjid Al-Muqaddas) dan menguncinya dari dalam, seraya 

memohon kepada Allah agar diberi petunjuk sebagaimana yang telah 

dianugrahkan kepada nabi. 

Tidak lama kemudian, Imām al-Ghazāli harus meninggalkan Palestina 

karena kota tersebut dikuasai oleh para tentara salib, terutama setelah 

jatuhnya Jerussalem pada tahun 492 H./ 1099 M., lalu berangkat ke Mesir, 

yang merupakan pusat kedua bagi kemajuan dan kebesaran Islam sesudah 

Baghdad. Hanya saja, ia tidak tinggal disini. Menurut Zwemer, hal ini 

disebabkan sarjana-sarjana dan para ulama di Al-Ashar tidak memberikan 

sambutan yang baik atas kunjungannya itu. Alasan ini tampaknya ditantang 

oleh Sulaiman Dunya. Dia mengatakan bahwa kemungkinan sebabnya 

adalah adanya perbedaan paham yang prinsipil antara Universitas 
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Nidhamiyah di Baghdad yang berhaluan Ahlu As-Sunnah, dengan 

Universitas Al-Ashar di Kairo yang berhaluan Syi‟ah. 

Dari Kairo ia melanjutkan perjalanan ke Iskandariyah, lalu berangkat ke 

Maroko untuk memenuhi undangan muridnya, Muhammad  bin Taumart 

(1087-1130 M.), yang telah merebut kekuasaan dari tangan dari kaum 

Murabithun dan mendirikan pemerintahan baru bernama Daulah 

Muwahhidun. Akan tetapi, dengan alasan yang tidak jelas, ia membatalkan 

perjalanannya. Kuat dugaan hal itu disebabkan munculnya niat untuk 

melaksanakan haji. Maka ia berangkat ke Makkah dan selanjutnya ke 

Madinah untuk menziarahi makam Nabi Ibrahim. Kemudian, ia kembali lagi 

kedaerah asalnya, Nisabur pada tahun 499 H./ 1105 M., atas panggilan 

kerinduan terhadap anak-anaknya dan cinta terhadap keluarga, Imām al-

Ghazāli kembali ke Nisabur. 

Salah seorang putra dari Raja Malik Syah. Sanjar, yang pada saat itu 

menjabat sebagai Gubernur Khurasan, mengangkat Fakhru Al-Muluk, putra 

Nidham Al-Muluk menjadi perdana menterinya. Sebagaimana ayahnya, ia 

memanggil Imām al-Ghazāli dan mengangkatnya menjadi rektor Universitas 

Nidhamiyah di Naisabur. Disamping jabatannya yang resmi di Naisabur, ia 

juga mendirikan madrasah fiqih yang khusus mempelajari ilmu hukum dan 
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membangun asrama (khanqah) untuk melatih mahasiswa-mahasiswa dalam 

paham sufi ditempat kelahirannya, Thus.
71

  

Demikianlah yang dapat kita amati mengenai sejarah kehidupan Imām 

al-Ghazāli dalam siklus purna yang berhenti ditempat semula. Beliau 

dilahirkan di Thus dan kembali di Thus lagi setelah beliau melakukan 

pengembaraan dan akhirnya meninggal dikota Thus itu juga. Kehidupannya 

dimulai dengan kehidupan ilmiah sebagai pengajar dan penasihat diakhirinya 

sebagai guru dan penasihat pula. 

Dari uraian diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa Imām al-Ghazāli 

tergolong ulama yang taat berpegang pada Al-Qur‟an dan as-Sunnah, taat 

menjalankan agama dan menghias dirinya dengan tasawuf. Ia banyak 

mempelajari berbagai pengetahuan umum seperti Ilmu Kalam, Filsafat, 

Fiqih, Tasawuf, dsb, namun pada akhirnya ia lebih tertarik pada fiqih dan 

tasawuf
72

. Di tempat kelahirannya Thus, disana beliau menghabiskan sisa 

umurnya untuk membaca Al-Qur‟an, menelaah hadist, dan mengajar. Imām 

al-Ghazāli wafat pada hari Senin, 14 Jumadi Al-Akhir 505 H/ 18 Desember 

1111 M., dalam usia 55 tahun. Dia meninggalkan tiga orang anak 

perempuan, sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hamid, meninggal 

sebelum kewafatannya.
73
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b. Karya-Karya Im m al-Ghaz li 

Sebagai seorang pemikir Islam, Imām al-Ghazāli telah banyak 

melahirkan karya tulis yang cukup monumental. Tulisan-tulisannya meliputi 

berbagai lapangan ilmu pengetauan, seperti teologi Islam, hukum Islam 

(fiqih), tasawuf, tafsir, akhlaq, adab kesopanan, dan lain sebagainya. 

Diantara karyanya yang popular adalah Maqashid al-Falasifah (Tujuan-

Tujuan Para Filusuf), Tahaful al-Fulasifah (Kekacauan Pemikiran Filsafat), 

Ihya Ulumuddin (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama), dll. 
74

 

Syekh Abdul Qadir Aladrus Ba‟lawi dalam Ta‟rif Al-Ihy ‟il Al-Ihy   

menyatakan bahwa ulama besar Quthbu Al-Yaman, Isma‟il bin Muhammad 

Al-Hadrami mengatakan dalam suatu jawabannya tentang nilai karya-karya 

Imām al-Ghazāli, “ada tiga Muhammad dalam Islam, yakni Muhammad bin 

Abdullah, penghulu segala Nabi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, 

penghulu segala iman, dan Muhammad al-Ghazāli, penghulu segala penulis. 

Ungkapan Isma‟il bin Al-Hadrami ini, agaknya tidak berlebihan, karena 

jumlah buku yang dikarang oleh Imām al-Ghazāli sangat banyak dan 

pembahasannyapun beragam (tiak dalam suatu disiplin ilmu). Jumlah kitab 

yang ditulis Imām al-Ghazāli sampai sekarang belum disepakati secara 

definitif oleh para penuli sejarahnya. Menurut Ahmad Daudy, penelitian 

paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Imām al-Ghazāli 
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dilakukan oleh Abdurahman Al-Badawi, yang hasilnya dikumpulkan dalam 

satu buku yang berjudul Muamallafat Al-Ghozali.
75

 

Didalam buku Muamallafat Al-Ghozali, Abdurrahman mengklasifikasi-

kan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Imām al-Ghazāli dalam 

tiga kelompok. Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai 

karya Imām al-Ghazāli terdiri atas 72 kitab. Kedua, kelompok kitab yang 

diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah kitab. Ketiga, 

kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya, terdiri dari 31 buah 

kitab. Kitab-kitab yang ditulis Imām al-Ghazāli tersebut meliputi berbagai 

bidang ilmu yang popular pada zamannya, diantaranya tentang tafsir al-

Qur‟an, ilmu kalam, ushul fiqih, fiqih, tasawuf, mantiq, falsafah, dan lain-

lain.
76

 

Dalam bidang teologi, ia menyusun berbagai karya yang 

pembahasannya terkenal mendalam, seperti Al-iqtish d f  Al-I‟tiq d serta Al-

Jam‟ al-awam „an „Ilm Al-Kalam. Sebagai seorang teolog, ia dipandang 

sebagai salah seorang tokoh aliran Asy-„ariyyah yang Sunni. Dibidang 

logika, ia menulis karya terkenal, Mi‟yar Al-Ilm.dibidang fiqih, karyanya 

cukup banyak, dan dibidang ushul fiqih, ia menyusun karya yang terkenal, 

Al-Mustashfa. 
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Sementara itu, dibidang tasawuf, karya-karyanya cukup banyak, dan 

yang paling penting adalah karyanya, Ihy  „ulūm Ad-D n. Dalam karya 

tersebut, ia menguraikan secara terperinci pendapatnya tentang tasawuf, 

serta menghubungkan dengan fiqih maupun moral agama. Juga karya-karya 

lainnya Al-Mungidz min Adh-Dhalal, ia menguraikan secara menarik 

kehidupan rohaninya, Minhaj Al-„Abidin, Kimya‟ As-Sa‟adah, Ar-Risalah 

Al-Laduniyah, Misykat Al-Anwar, Al-Madhmun bih „ala Ghair Ahlih, Al-

Maqshid Al-Asna fi Syarkh Asma‟ Allah Al-Husna, an sebagainya.  

Uraian yang lebih rinci tentang karya Al-Ghazāli ini secara lebih 

lengkap diuraikan oleh Mushtafa Galab. Imām al-Ghazāli telah 

meninggalkan tulisannya berupa buku dan karya ilmiah sebanyak 228 kitab 

yang terdiri atas beragam ilmu pengetahuan yang terkenal pada masanya. 

Kitab-kitab yang diterbitkan antara lain, adalah sebagai berikut: 

1) Bid yat Al-Hid yah (Permulaan Hidayah) 

2) Adab Al-Sufiyah, terbit di Mesir. 

3) Adab fi Ad-Din, telah dicetak di Kairo tahun 1343 H. 

4) Al-Arba‟in fi Ushūl Ad-Din, merupakan bagian ketiga dari Jawahir Al-

Qur‟an, terbit di Makkah tahun tahun 1302 H. 

5) Al-Amla‟ An Asykali Al-Ihya, sebagai jawaban Al-Ghazāli kepada orang 

yang menantangnya terhadap beberapa bagian dalam buku Ihya.  
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6) Ihya‟ Ulum Ad-Din, merupakan kumpulan fatwa dan karya Imām al-

Ghazāli paling besar. Buku ini telah dicetak berulang kali diMesir 1281 

H. 

7) Ayyuh Al-Walad. Buku ini ditulis oleh Imām al-Ghazāli untuk salah 

seorang temannya sebagai nasihat kepadanya tentang zuhud, targhib dan 

tarwib. Telah dicetak dalam bentuk terjemahannya di Wina tahun 1838 

dan tahun 1842 dan juga di Mesir. Tulisan aslinya (tulisan tangan) 

masih terdapat dibeberapa perpustakaan di Eropa dan sudah 

diterjemahkan kedalam bahasa Prancis oleh Taufiq Shifa pada tahun 

1958. 

8) Jawahir Al-Qur‟an wa Dauroh, telah dicetak di Mekah, Bombay, dan 

Mesir. Salinan tulisan aslinya  terdapat di Leiden, musium Britani 

(Inggris), dan Dar Al-Kutub, Mesir. 

9) Al-Hikmah fi Makhluqat Allah, dicetak berulang kali di Mesir. 

10) Khulasut Al-Tasawuf, ditulis dalam bahasa Persi, dan sudah 

diterjemahkan kealam bahasa Arab oleh Muhammad Al-Kurdi (wafat 

1322H.) dicetak di Mesir pada tahun 1327 H. 

11) Al-Risalah Al-Laduniyah. 

12) Al-Risalah Al-Wadziyah, dicetak di Kairo tahun 1343 H. 

13) Fatihah Al-Ulum, terdiri atas dua pasal. Tulisan aslinya terdapat di 

perpustakaan Berlin dan Paris, dicetak di Mesir tahun 1322. 
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14) Al-Kasyif wa Al-Tabyin fi Gurur Al-Halqi Ajmain, dicetak dengan 

Tanbih Al-Mukhtar oleh Sya‟rawi. 

15) Al-Mursyid Al-Amin Ya Maudikat Al-Mu‟minin, merupakan ringkasan 

dari Al-Ihya, dan diterbitkan di Mesir.  

16)  Musykil t Al-Anwar, didalamnya dibahas tentang filsafat  Yunani dari 

segi pandangan tasawuf. Dicetak di Mesir tahun 1343 H dan tulisan 

aslinya masih terdapat di Dar Al-Kutub di Mesir dan terdapat dua 

terjemahannya dalam bahasa Ibrani. 

17) Mukhasyafat Al-Qulub  Al-Qulub Al-Muqarrib Ila Al-Hadhati Alami Al-

Ghuyub, merupakan ringkasan Al-Mutakasyifah Al-Kubra, yang ditulis 

oleh Al-Ghazāli sendiri. 

18) Minhaj Al-„Abidin ila Al-Jannah. Dikatakan bahwa karya ini merupakan 

karya terakhir Al-Ghazāli dan telah berulang kali diterbitkan di Mesir. 

Tulisan aslinya masih terdapat di Berlin, Paris, dan Al-Jazair. Buku ini 

telah beberapa kali diringkas dan diulas secara luas (syarah) dalam 

bahasa Turki. 

19) Mizan Al-Amal, merupakan ringkasan tentang ilmu jiwa dan mencari 

kebahagiaan yang tidak dapat diperoleh, kecuali ilmu dan amal. Telah 

dicetak di Leipziq tahun 1839 M, dan di Mesir 1328. 

Tulisan Imām al-Ghazāli memengaruhi para penulis ternama, seperti 

Jalaluddin Rumi, Syeikh Al-Ashraq, Ibnu Rusyd, dan Shah Waliullah yang 

mencerminkan gagasan nasional Imām al-Ghazāli pada karya mereka. 
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Penyair pertama Persia, At-tar, Saadi, dan Araqi juga diilhami oleh al-

Ghazāli. Imām al-Ghazāli lah penyebab utama perembesan aliran tasawuf 

kedalam puisi Persia dan mengarahkannya kedalam jalan yang benar. Oleh 

karena itu, tak pelak lagi bahwa Imām al-Ghazāli merupakan pemikir Islam 

yang banyak menyumbangkan ilmunya bagi peningkatan sosial, etika, 

kebudayaan, dan pandangan metafisika Islam.
77

 

 

2. Kitab Bid yat Al-Hid yah 

Kitab Bid yat al-Hid yah merupakan salah satu karya Imām al-Ghazāli 

yang membahas tentang etika, terutama untuk para pencari ilmu. Kitab ini 

diterbitkan oleh penerbit Al-Miftah Surabaya. Didalam Kitab Bid yat al-

Hid yah  terdiri dari 111 halaman, yang mencakup 31 bab. 

Buku-buku karangan Imām al-Ghazāli sangatlah fenomenal dan 

komprehensif  mulai dari fiqih, kalam, filsafat, tasawuf, dan lain-lain yang 

kesemuanya sampai saat ini masih dijadikan tolok ukur dan pegangan bagi para 

ilmuwan muslim dalam mengkaji ilmu agama. Salah satu karya beliau dibidang 

etika dan tasawuf adalah kitab Biday t al-Hid yah yang membahas seputaran 

masalah etika, terutama dalam menuntut ilmu.  

Didalam kitab ini dijelaskan orang yang mencintai ilmu sebaiknya 

mengetahui beberapa hal sebagai berikut: Sesungguhnya engkau (para pencari 
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ilmu) dalam mencari ilmu apabila berniat untuk bersaing mencari popularitas, 

kebanggaan atau untuk menggunguli teman-teman sebayanya dan supaya 

mendapatkan simpati dari orang banyak, maka engkau sebenarnya telah 

berusaha menghancurkan agamamu, merusak dirimu sendiri, dan menjual 

kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia. Ibarat seorang pedagang, maka 

transaksi yang telah engkau buat itu sia-sia dan perdagangan yang engkau 

tangani itu tidak membawa keuntungan. Sedangkan orang yang mengajarmu 

(gurumu) itu dianggap membantumu melakukan kemaksiatan yang juga akan 

merasakan kerugian. Guru yang demikian itu laksana orang yang menjual 

senjata pedang kepada penjahat.  

Rosulullah s.a.w. bersabda: 

َمْن اَعَاَن َعلى َمْعِصَيٍة َوَلْو ِبَشْطِر َكِلَمٍة  كَاَن َشرِْيكاً َلُه : قَاَل َصلى الّلُه َعَلْيِه َو َسلَم 
.ِ ْي اَ   

Artinya:“Barang siapa yang menolong orang lain melakukan perbuatan 

maksiat, walaupun hanya dengan sepaah kata, maka orang tersebut 

dianggap ikut melakukan kemaksiatan bersamanya.” 78
 

 

Apabila niat dan tujuan para pencari ilmu tersebut untuk mencari 

petunjuk, bukan untuk supaya pandai berbicara atau berpidato, maka 

bergembiralah engkau, sebab ketika engkau berjalan para malaikat telah 
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membeber sayapnya dan rela engkau injaknya, dan ikan-ikan dilaut memohon 

untukmu dari Allah s.w.t. 

Para pencari ilmu terlebih  dahulu harus mengetahui, bahwa hidayah yang 

merupakan buah dari ilmu itu ada permulaan (dasar) dan kesudahan 

(puncak)nya, ada dhohir dan ada batinnya. Oleh karena itu, dalam kitab ini 

memberikan penjelasan tentang dasar hidayah, agar pencari ilmu dapat melatih 

nafsu dan menguji hati. Jika hati cenderung kepada dasar-dasar hidayat, niscaya 

pencari ilmu mau mengikuti dan menerimanya. Maka ada harapan bisa sampai 

puncak hidayat dan pencari ilmu akan mampu memasuki lautan ilmu yang 

sangat luas. Jika terjadi yang sebaliknya, yakni hati tidak tertarik untuk 

mengenali dasar-dasar hidayah dan bermalas-malasan untuk mengamalkannya, 

maka ketahuilah kecenderungan pencari ilmu yang seperti itu hanya semata-

mata dorongan nafsu, yang telah tunduk pada kemauan syetan yang menipu 

dengan berbagai cara untuk menjerumuskan kedalam jurang kehancuran. Oleh 

karena itu, berhati-hatilah engkau terhadap tipu daya syetan, dan janganlah 

engkau terperangkap oleh tipunya, yang kadang-kadang membisikkan ajaran 

agama. Maka, celakalah orang yang bodoh, karena tidak mau mencari ilmu, dan 

lebih celaka lagi adalah orang yang berilmu, tetapi tidak mau mengamalkan 

ilmunya.
79
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Secara garis besar kitab Bid yat al-Hid yah ini mencakup tiga aspek 

pembahasan, yakni:  

a. Ketaatan kepada Allah (menjalankan perintahNya) 

b. Meninggalkan maksiat (menjauhi laranganNya) 

c. Etika makhluk terhadap Allah dan terhadap sesama 

Bagian pertama mengenai etika terhadap diri sendiri, yang sebaiknya 

dilakukan  oleh para pencari ilmu, antara lain meliputi: 

1) etika bangun tidur, 

2) etika masuk kamar kecil, 

3) etika berwudlu, 

4) etika mandi, 

5) etika bertayamum,  

6) etika pergi ke masjid, 

7) etika masuk kedalam masjid, 

8) etika melaksanakan sholat,  

9) etika imam dan makmum,  

10)  etika dihari jum‟at,  

11) etika berpuasa. 

Bagian kedua mengenai etika terhadap diri sendiri, yang didalamnya 

membahas maksiat-maksiat yang harus ditinggalkan, terutama oleh para pencari 

ilmu, antara lain meliputi: 

1) memelihara mata,  
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2) memelihara telinga, 

3)  memelihara lisan, 

4)  memelihara perut, 

5)  memelihara farji,  

6) memelihara tangan,  

7) memelihara kaki,  

8) bahasan tentang menjauhi maksiat hati. 

Bagian ketiga mengenai etika terhadap Allah dan terhadap sesama, yang 

meliputi: 

1) etika bermunajat kepada Allah,  

2) etika seorang yang berilmu (guru), 

3) etika seorang murid, 

4) etika anak kepada orang tua, 

5) etika pergaulan dengan orang awam,  

6) etika dengan sahabat dekat,  

7) etika dengan kenalan. 

 

3. Pemikiran Etika Mencari Ilmu Imam Ghaz li dalam Kitab Bid yat al-

Hid yah 

Dari uraian diatas berikut akan dijelaskan secara rinci konsep etika 

mencari ilmu dalam kitab Bid yat al-Hid yat yang patut dijadikan pegangan 

dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 



73 
 

 

a. Mematuhi perintah Allah  

Perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Perintah 

Allah yang wajib tersebut ibarat kapital (modal perdagangan), dengan 

adanya modal inilah perdagangan dapat berjalan. Maksudnya, dengan 

menjalankan perintah wajib inilah akan selamat, terhindar dari siksaan. 

Sedangkan perintah yang sunnah itu ibarat keuntungan. Dengan 

keuntungan ini dapat diperoleh beberapa derajat kelebihan. Maksudnya 

dengan menjalankan perintah sunnah ini kesenangan dan kebahagiaan 

dapat dicapai.
80

 

Wahai orang yang menuntut ilmu, engkau tidak akan dapat 

mematuhi perintah-perintah Allah, kecuali dengan menyadarkan hati dan 

seluruh anggota tubuh disetiap saat, mulai pagi hingga sore, agar 

senantiasa bersama Allah. Ketahuilah bahwa Allah s.w.t. Maha 

Mengetahui hatimu, mengawasi dzahir dan batinmu, mengetahui gerak 

langkahmu baik ketika bersama orang banyak maupun ketika sendirian. 

Pendek kata, dalam keadaan apapun, Allah selalu mengawasi. Semua 

yang ada dilangit dan dibumi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak 

tidak lepas dari perhatian Allah. 

Para pencari ilmu harus bisa menjaga tingkah laku dzahir dan batin 

dihadapan Allah. Merendahkan diri dihadapanNya, seperti layaknya 

seorang hamba yang hina banyak melakukan kesalahan dihadapan raja 
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gagah perkasa. Berusahalah engkau sekuat tenaga menjaga diri, sehingga 

Allah tidak melihatmu menjalankan perbuatan yang Dia larang dan harus 

berusaha dapat menjalani apa yang Dia kehendaki. Manusia tidak dapat 

bisa berbuat demikian, kecuali jika manusia membagi waktu dan 

menyusun bacaan-bacaan mulai pagi hingga sore. Oleh karena itu, 

manusia harus memperhatikan perintah-perintah Allah s.w.t, baik yang 

sunnah yang telah ditetapkan, mulai bangun dari tidur sampai akan tidur 

lagi.
81

 Seperti halnya etika bangun tidur, etika masuk kamar kecil, etika 

pergi ke masjid, etika melaksanakan shalat, etika dihari Jum‟at, etika 

menjelang tidur.   

Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk mencari ilmu yakni 

dengan cara bertakwa kepada Allah s.w.t. yang akan disambung dengan 

beberapa etika yang harus dilakukan murid untuk keberhasilan dalam 

mencari ilmu yang bermanfaat. 

b. Menjauhi larangan Allah 

Meninggalkan larangan-larangan Allah memang lebih sulit dari 

pada mengerjakan perintahNya. Tapi meninggalkan larangan, seperti 

meninggalkan syahwat, banyak yang tidak menjauhi sama sekali, kecuali 

para shahiddin yang bersungguh-sungguh yang bisa menjauhi larangan-

larangan Allah. Perintah  menjauhi laranganNya ini ada 2 macam, yaitu:  
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1) Menjauhi larangan secara lahiriyah 

Kedurhakaan kepada Allah tiada lain karena sasaran anggota 

badan, padahal anggota badan merupakan kenikmatan dan amanah dari 

Allah. Ia harus dijaga dan dipelihara oleh setiap manusia. Karenanya, 

manusia diwajibkan untuk menjaga pemberian Allah berupa anggota 

badan tersebut. Allah menegaskan dalam firmanNya, :  

”Pada hari (ketika) lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas 

mereka, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nur: 

24).  

Hendaklah kita dapat merenungkan dan memperhatikannya, 

sehingga dapat terjaga sesuai dengan yang telah digariskan oleh ajaran 

syari‟at Islam.82
 

a) Memelihara mata 

b) Memelihara telinga 

c) Memelihara lisan dari dusta, ingkar janji, ghibah (mengumpat), 

debat dan banyak bicara, memuji diri, melaknat, mendo‟akan jelek 

sesama makhluk, mencela, sisnis, dan menghina. 

d) Memelihara perut 

e) Memelihara farji (kemaluan) 

f) Memelihara tangan 

g) Memelihara kaki 
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2) Menjauhi maksiat hati 

Manusia harus mengetahui bahwa sifat hati yang tercela banyak 

sekali ragamnya. Untuk membersihkan hati butuh waktu yang cukup 

lama. Pada dasarnya, mempunyai empat sifat yang terkumpul dalam 

hati yakni: sifat subu‟iyyah (binatang buas), bahimiyyah 

(kebinatangan), sataniyah, dan rubbaniyyah (ketuhanan). 

Oleh karenanya, untuk mengobatinya tidaklah mudah. Sebab, 

manusia banyak yang lalai intropeksi diri. Banyak manusia yang 

terlena kemewahan duniawidan lupa akhirat. Ada tiga penyakit hati, 

yakni: 

a) Hasud (dengki) 

b) Riya‟ (pamer) 

c) Ujub (memuji diri)
83

 

Manusia harus belajar membersihkan penyakit hati tersebut dari 

diri mereka, sebab bila tidak dibersihkan, tentu untuk mengobati 

penyakit hati yang lainpun akan mengalami kesulitan. Meskipun 

dalam mencari ilmu sudah ikhlas, tapi jangan menganggap hal itu 

sudah terlepas dari noda dan dosa. Apalagi kalau sifat hasud, riya‟, dan 

ujub masih menempel pada hati.  
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Rosulullah s.a.w. pernah bersabda:  

“ Tiga hal yang dapat merusak amal, yakni bakhil (kikir) yang 

dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dan mengagumi diri sendiri.” 

Tiga perkara tersebut dalam hadist ini, merupakan perusak 

moral seseorang. Juga, bisa merusak mental dan harga diri. Didalam 

kitab Biday t al-Hid yah ditegaskan pula agar menjauhi sifat ujub, 

takabbur, dan fakhru. Dan disertai pula nasehat Nabi kepada Mu‟adz. 

c. Etika pergaulan dengan Allah dan sesama manusia. 

1) Etika bermunajat kepada Allah 

Manusia hidup didunia ini tidak akan terlepas dari 

pengawasan Allah, baik ketika sendiri maupun bersama orang 

banyak. Tuhan menghukum manusia, menolong, dan juga 

menciptakan manusia. Disetiap seorang manusia menyebutNya, Dia 

pasti ada bersama dengan orang yang menyebut. Sebagaimana 

firmanNya dalam hadist qudsi: 

“Aku adalah teman duduk orang yang menyebut-nyebut 

(dzikir) kepada-Ku”. 

“Aku akan selalu berada disisi orang yang cemas dan 

bersedih hati, disebabkan mengingat-Ku.” 

Manusia ketika bermunajat dengan Allah s.w.t. berarti sedang 

berhadapan dengan Allah. Oleh karena itu, manusia wajib 

mengetahui dan mempelajari etika dan tata cara bergaul denganNya. 
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2) Etika orang yang berilmu (guru) 

3) Etika seorang murid 

4) Etika anak kepada orang tua 

Etika kepada kedua orang tua sangat dianjurkan oleh Allah, 

sebagaiman sabdaNya pada QS. Al-Hujurat: 2 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan 

suaramu lebih dari suara nabi, dan janganlah kamu berkata padanya 

dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu 

terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu 

sedangkan kamu tidak menyadari. 
84

 

 

5) Etika pergaulan dengan sahabat.
85

 

 

B. Pemikiran Ḥ fi  Ḥasan Al-Mas’ d  dalam Kitab Tays r Al-Khall q     

1. Biografi Ḥ fi  Ḥasan Al-Mas’ d       

a. Riwayat hidup Ḥ fi  Ḥasan Al-Mas’ d       

Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī    nama  sebenarnya  ialah  Abu  al- Hasan Ali 

bin Husayn bin Ali al-Mas‟udi atau Abu Hasan Ali bin al- Hasyn bin 

Abdulloh al-Ma‟udi.
86

 Beliau di lahirkan di Baghdad Iraq menjelang akhir 

abad ke-9M atau sekitar tahun 895 M. Beliau dilaporkan meninggal dunia di 

Fustat (Mesir) pada tahun 345H/956M. Pernyataan ini sama dalam al-

Dhahabi dan surat tulisan al-Musabihi yang menyatakan Al-Mas‟ūdī 
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meninggal dunia dalam bulan   Jumadil Akhir 345H. Beliau berketurunan 

Arab yaitu keturunan Abdulloh  bin Mas‟ūdī seorang sahabat Nabi 

Muhammad SAW. Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī mendapat pendidikan secara 

langsung dari orang tuanya. Setelah dewasa, rancangan pertama yang 

dicadangkan ialah beralih kepada bidang sejarah dan adat istiadat dan cara 

hidup setiap negeri. Beliau mempunyai cita-cita yang tinggi. Atas dasar 

ingin menjalankan penyelidikan menyebabkan beliau menceburi bidang 

pelayaran ke seluruh pelosok dunia. Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī  adalah  

seorang  ahli  sejarah,  geografi,  geologi, zoologi, ensiklopedi dalam bidang 

sains Islam, sekaligus pengembara. Banyak negari yang telah dia kunjungi 

dan puluhan karya yang telah dihasilkan.  Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī  disebut  

sebagai  Pilinius  dari  sastra  Arab, karena pengetahuan geografinya.
87

 Ia 

juga berkisah tentang laut mati; dan tentang kincir angin pertama,  yang  

menurutnya  mungkin  sekali  merupakan  penemuan orang Islam. Ia juga 

merumuskan teori yang dapat dikatakan sebagai dasar awal dari teori 

evolusi.
88

 

Selain “Muruj adz-Dzahab wa Ma‟adin”, karya al-Mas‟udi lainnya 

adalah Kitab at-Tanbih wa al-Isyraf (Book of Indication and Revision), 

yaitu sebuah buku yang berisi ringkasan koreksi terhadap tulisannya yang 

lain. Buku ini juga memaparkan garis besar pandangan filsafat Ḥāfiẓ Ḥasan 
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Al-Mas‟ūdī tentang alam dan sejumlah pemikiran evolusinya. Di 

kemudian hari, buku ini diedit oleh M.J. de Geoje, sebelum kemudian 

diterjemahkan dalam Bahasa Perancis oleh Carra de Vauxpada tahun 

1896.
89

  

Selain karya-karya mengenai sejarah dan alam, Ḥāfiẓ Ḥasan Al-

Mas‟ūdī juga mengkritisi mengenai etika atau adab yang menjadi pokok 

bahasan beliau dalam kitab Tays r al-Khall q. Hal ini dikarenakan terjadinya 

kemerosotan moral yang terjadi pada masanya, terutama para pencari ilmu 

yang sangat rentan dengan kebudayaan-kebudayaan baru. 

Pengembaraan Intelektualnya dimulai dengan mengunjungi negeri Iran 

dan Kirman (915). Ia juga bermukim di Ushtukhar, Persia dan dari sana 

pergi ke India, mengunjungi Multan dan al-Manshura. Bersama para 

pedagang, ia melanjutkan pengembaraannya ke Ceylon (Srilanka) dan ia 

ikut mengarungi laut Cina. Dalam perjalanan pulang ia mengelilingi 

Samudera Hindia dan kemudian mengunjungi Oman, Zanzibar, Pesisir 

afrika Timur, Sudan, dan Madagaskar.
90

 

Pada tahun 926 M ia kembali mengadakan perjalanan ke beberapa 

negeri seperti Tiberias, (Suriah) dan Palestina, serta tahun 943 M ke 

antioch (Suriah). Ia juga mengelilingi negeri-negeri Irak dan Arab Selatan. 

Sepuluh tahun terakhir hidupnya dilalui di Suriah dan kemudian di Mesir, 
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tempat ia meninggal dunia. Catatan terawal menunjukkan  al-Mas'ūdī  mulai  

berlayar  (merantau)  adalah  antara tahun 914-915M yaitu saat pergi ke 

negeri Persia.
91

  

Di India al-Mas'ūdī juga melakukan penelitian tentang flora dan 

fauna. Penelitian dilakukan di tepi laut  dekat dengan Bombay. Antara 

bahan-bahan penelitian al-Mas‟ūdī adalah gajah, burung merak, burung 

kakatua, jeruk, kelapa dan lain-lain. Kemudian al-Mas'ūdī bersama-sama   

dengan penjelajah lainnya melanjutkan pelayaran melalui Bombay, Deccan 

dan Sri Lanka serta berlayar ke Asia Tenggara, Indocina dan negeri Cina. 

Dalam perjalanan pulang dia singgah di Madagaskar, Zanzibar, Oman dan 

sampai di Basrah. Di Basrah ia menetap untuk beberapa waktu dan menulis  

karya  besarnya  yang  berjudul Muruj al-Dhahab.  Buku  mi menceritakan  

tentang  pengalaman  pribadi  dia  di  berbagai  negara. Dalam buku ini dia 

menyebutkan beberapa tempat di Asia Tenggara, termasuk di antaranya 

Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Dalam tulisannya ia  

menyebutkan kekayaan dan kejayaan kerajaan Sribuza yang tak lain 

adalah Sriwijaya. Digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang 

kaya raya, dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan kapal yang 

tercepat dalam waktu dua tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh 

pulau wilayahnya. Ada kemungkinan ia sampai ke kawasan ini selama 
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dalam pelayarannya ke China.
92 

Al-Mas‟ūdī  juga mengunjungi Pantai Laut  Kaspia  dan berkelana  

menyusuri Asia Tengah dan Turkistan. Dia  juga mengunjungi Tiberias, 

dan sini ia memperoleh kesan relief-relief Gereja Kristen. Kemudian dia 

pergi ke Gujarat (303H) dan menemukan Chamur, pelabuhan Gujarat 

dengan penghuni 10 ribu orang Arab dan sisanya keturunan mereka. Di sini 

ia mendapat keterangan-keterangan dari orang  Yahudi,  Persia,  India  dan 

uskup-uskup Kristen.  Setelah meninggalkan Basrah dan Suriah dia kembali 

ke Fustat (Khairo Kuno). Di sini ia menyusun karya dia yang kedua 

berjudul Qoran al-Zaman (cerita-cerita  sejarah)  yang  terdiri  dari  30  jilid.  

Dua  puluh  jilid antaranya ada tersimpan di perpustakaan Aya Sofia 

(Istanbul), tetapi sejauh ini hanya satu jilid saja ditemukan di Aleppo dan 

dibawa ke Wina. Namun, isi kitab ini, yang banyak menyentuh sejarah dan 

geografis dunia, telah digariskan dalam kitab Muruj al-Dhahab. Dalam buku 

ini dia menggabungkan ilmu geografis dengan sejarah dan menceritakan 

kehidupan masyarakat di negara-negara yang pernah dilawatinya. Setelah  

bepergian  begitu  lama  ke  Timur  dia  meluangkan waktu menetap di 

Basrah tempat ia mencatat pengalamannya dalam Muruj al-Dhahab wa 

Ma'adin al-Jawahir. Buku ini selesai ditulis pada tahun 947M dan pada 

tahun 956M diselesaikan pula edisi keduanya yang  mengandung  9  jilid  
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yang  terjemahannya  diterbitkan  di  Paris (1861-1877).
93

 

Dari  Basrah  dia  kemudian  pindah  ke  Fustat  tempat  dia menulis 

kitab Koran al-Zaman yang lebih terkenal sebagai Annal (catatan sejarah) 

yang terdiri dari 30 jilid mengenai sejarah umum. Karya ini selesai pada 

tahun 956M. Karya dia yang terakhir ditulis pada tahun kematiannya 

(956M di Fustat) adalah Kitab al-Tanbih wa al-Ishraf. Dalam kitab ini dia 

membuat penambahan dan melengkapi karya-karya yang sebelumnya. 

Berdasarkan perjalanan pelayaran, Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī banyak 

membuat penelitian dan juga membuat tulisan tentang pengalamannya 

dalam berbagai ilmu.
94

 

Kondisi Lingkungan Masyarakat Mesir tersusun dari berbagai unsur, 

masing-masing mempunyai ciri dan aliran tertentu. Di dalam masyarakat 

Mesir terdapat orang Arab. Mereka ini mempunyai kedudukan dalam 

masyarakat Mesir dan memperoleh peradaban yang tinggi, terutama dalam 

bidang syair, di masa Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī  orang-orang Nasrani   

bercampur   baur   dengan   orang-orang   Islam.  Dalam masyarakat yang 

majemuk terjadi akulturasi budaya dan dengan perantara  pergaulan  itu  

ditransfer  kebudayaan-kebudayaan  ke Barat. Perhubungan-perhubungan 

yang erat antara golongan Islam dan Nasrani menimbulkan hubungan 

kebudayaan dan perdebatan-perdebatan agama. Bahasa Arab lah yang 
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menyatukan penduduk Mesir dan mengumpulkan mereka dalam satu 

kebudayaan, bahasa Arablah yang menjadi wadah pikiran-pikiran dan hasil-

hasil karya yang tumbuh di sana.
95

 

Satu hal yang istimewa ialah muncul banyak srikandi yang terkenal 

dalam sastra dan sebagi ahli syair, bahkan ada diantara mereka yang 

mengetahui dengan sempurna aneka macam ilmu dan terkenal dalam 

bidang-bidang ilmu bahasa. Segala pertumbuhan dalam bidang ilmu tafsir, 

hukum, pendidikan itulah yang membentuk ulama besar dan imam terkenal 

misalnya Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī yang memang mendapat mahibah-

mahibah istimewa dari Allah.
96

 

Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī  saat   berguru   kepada sejumlah  ulama  

besar.  Ketika  di  Hammah  ia  berguru  kepada Syaikh Asy-Syuyukh bin 

Izzun, dan ketika di Damaskus ia berguru kepada Abi Al-Yasr, Ibnu „Ilaq 

Ad-Dimasyqi, dan lain-lain, ketika di Kairo ia berguru kepada Taqiyuddin 

bin Razim, Jamaluddin bin Malik, Rasyid Al-Athar, dan lain-lain.
97

 Saat itu 

ia kembali melakukan studi dan riset serta menghafal Hadits, mengadakan 

munadharah dalam bidang Fiqh dan meninggalkan politik. Kemudiam Ḥāfiẓ 

Ḥasan Al-Mas‟ūdī tertarik kembali ke bidang pendidikan. Ḥāfiẓ Ḥasan Al-

Mas‟ūdī duduk dalam  dunia pendidikan untuk mengembangkan 

perekonomian  yang  ada  di  Mesir  dan  sampai  sekarang  Mesir menjadi 
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terkenal di dunia dalam hal pendidikannya, Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī 

memusatkan kesungguhan kepada studi, membahas, menulis, 

mengembangkan pendapat-pendapatnya dengan jalan diskusi, dengan 

menyusun risalah-risalah dan kitab-kitab besar, yang diwariskan kepada 

generasi-generasi yang datang di belakangnya. 

 

b. Karya-karya Ḥ fi  Ḥasan Al-Mas’ d   

Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī merupakam ulama yang ahli dalam berbagai 

bidang ilmu, seperti geografi, pelayaran, sampai dalam bidang ilmu keagamaan. 

Diantara karya-karyanya dalam bidang adab atau etika adalah kitab Tais r al-

Khall q, dalam ilmu hadis beliau berhasil menulis sebuah kitab yang berjudul 

Minhah al-Mugis, sedangkan kitab Akhbar az-Zaman dan al-Ausat adalah 

karyanya dalam bidang sejarah.
98

 Tidak banyak para pendahulu yang mengulas 

sejarah Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī,  para  ahli  waris  juga  sangat  sulit  untuk 

dilacak karena keberadaan penyusun yang tidak memungkinkan melacaknya 

sampai negara asal atau tempat dimana beliau berkiprah. Ḥāfiẓ Ḥasan Al-

Mas‟ūdī banyak menghasilkan karya diantaranya: 

1) Tays r al-Khall q (khasanah ilmu tentang etika Islam) 

2) Zakha‟ir al-Ulum wa Ma Kana fi Sa‟ir ad Duhur (khasanah ilmu pada 

setiap kurun) 
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3) Akhbar az-Zaman wa ManAbadahu al-Hidsan min al-Umam al-Madiyan 

wa Al-Ajyal al-Haliyah wa al-Mamalik al-Dasirah, (berisi tentang sejarah 

umat manusia masa lampau dan bangsa-bangsa sekarang serta kerajaan-

kerajaan mereka). 

4) Al-Ausat, berisi kronologi sejarah umum. 

5) Muruj az-Zahab wa Ma‟adin al-Jawahir (Padang Rumput Emas dan 

Tambang Batu Permata). 

6) Al-Qadaya wa at-Tajarib (Peristiwa dan Pengalaman) 

7) Mazahir al-Akhbar wa Tara‟if al-asar (Fenomena dan Peninggalan Sejarah) 

8) As-Sahwah fi al-Imamah (tentang Kepemimpinan). 

Kitab “Tais r a l-Khall q” ditulis oleh Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī adalah 

ringkasan dalam kajian etika  praktis  yang sangat mendasar,  sebuah  

petunjuk  yang  sangat  diperlukan  oleh  seorang muslim  terlebih  generasi   

muda   atau para pencari ilmu yang  seharusnya  semenjak  dini haruslah 

diajarkan dengan nilai-nilai aqidah dan akhlak Islam. 

 

2. Kitab Tais r al-Khall q 

Kitab Tais r al-Khall q adalah salah satu kitab karangan Ḥāfiẓ Ḥasan al-

Mas‟ūdī. kitab ini berisi tentang adab-adab sehari-hari khususnya para pencari 

ilmu, yang sengaja disusun oleh Hafiz untuk siswa-siswi kelas satu Ma‟had al-

Azhar. Ilmu akhlaq atau adab adalah ilmu yang membahas perbaikan hati dan 
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seluruh indra manusia. Untuk menjalankan moral yang baik dan menjauhi 

segala perbuatan yang buruk.
99

 

Kitab Tais r al-Khall q didalamnya terdapat 31 bab yang terhimpun 

dalam 46 halaman, diantaranya yaitu: takwa kepada Allah, tata krama seorang 

guru, tata krama seorang murid, hakasasi ibu dan bapak, hak asasi kaum 

kerabat, hak asasi kerabat, hak asasi tetangga, adab pergaulan, kerukunan, adab 

menghadiri majelis, adab makan, adab minum, adab tidur, adab didalam masjid, 

kebersihan, kejujuran dan kedustaan, amanat, menjaga diri dari perilaku tidak 

baik, bermoral yang baik, menahan amarah, kedermawanan, rendah hati, harga 

diri, perasaan dendam, perasaan hasud, menggunjing orang, mengadukan  

kekurangan orang lain, kesombongan, tertipu oleh kekaguman sesuatu, 

kezaliman, keadilan. Jadi, didalam kitab Tais r al-Khall q menyangkut adab 

yang harus dilakukan dalam keseharian, dan ada juga perilaku atau sifat yang 

harus dihindari untuk sang pencari ilmu, misalnya sifat hasud, sombong, 

kezaliman, ghurur (tertipu oleh kekaguman terhadap sesuatu), dan lain 

sebagainya. 

Dari uraian diatas berikut akan dijelaskan secara rinci konsep etika 

mencari ilmu dalam kitab Tais r al-Khall q yang patut dijadikan pegangan dan 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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a. Takwa kepada Allah 

Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Swt. dan menjauhi 

semua laranganNya yang rahasia maupun yang terang. Takwa tidak akan 

sempurna, kecuali juka seseorang telah meninggalkan segala bentuk 

perbuatan dosa dan melakukan segala perbuatan yang baik.  

b. Etika Seorang Guru 

Seorang guru adalah pemberi petunjuk bagi seorang murid tentang 

berbagai ilmu dan pengetahuan. Hendaknya, ia mempunyai semua sifat yang 

terpuji. Karena, rohani atau jiwa seorang murid sangat lemah jika 

dibandingkan jiwa seorang guru. Jika seorang guru mempunyai segala sifat 

yang mulia, maka sang murid akan menirunya pula.
100

 

c. Etika Seorang Murid 

Murid adalah salah satu kompenen dalam pengajaran, disamping faktor guru, 

tujuan, dan metode pengajaran. Murid menjadi unsur penentu dalam proses 

belajar mengajar.
101

   

Murid menurut Ḥāfiẓ Ḥasan al-Mas‟ūdī harus mempunyai adab-adab 

yang baik dalam mencari ilmu, hal ini agar mendapatkan manfaat didunia 

dan tingkat tertinggi diakhirat. Ḥāfiẓ Ḥasan al-Mas‟ūdī membagi etika atau 

adab seorang murid menjadi 3, yaitu: 

1) Etika terhadap diri sendiri 
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2) Etika terhadap guru 

3) Etika terhadap sesama 

d. Hak asasi ibu bapak 

e. Hak Asasi Kaum Kerabat. 

f. Hak asasi tetangga 

g. Tata Krama Pergaulan 

Dalam pergaulan sehari-hari terutama para pencari ilmu, kita 

diharapkan mempunyai etika terhadap sesama, ada beberapa macam  etika 

pergaulan. Diantaranya: 

1) Hendaknya seorang selalu berwajah senyum kepada orang lain. 

2) Hendaknya seseorang bersikap lemah terhadap orang lain. 

3) Hendaknya seorang bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada 

orang lain. 

4) Hendaknya seorang mau mendengarkan ucapan orang lain. 

5) Hendaknya seorang berdiam diri ketika bergurau kepada orang lain. 

h. Kerukunan  

i. Persaudaraan 

j. Tata krama menghadiri majlis 

k. Tata krama makan 

l. Tata krama tidur  

m. Tata krama didalam masjid 

n. Kebersihan 
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Didalam kitab Tays r al-Khall q ini selain membahas etika dalam 

kehidupan sehari-hari yang harus dilakukan seorang yang mencari ilmu, al-

Ma‟ūdi berpendapat pencari ilmu juga harus mempunyai etika pada dirinya 

sendiri dengan cara  memiliki sifat-sifat yang baik dan juga meninggalkan 

sifat-sifat yang buruk.  

Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para pencari ilmu, antara lain 

adalah: 

a. Kejujuran yang mempunyai lawan kedustaan 

b. Amanat  

c. Menjaga diri dari perilaku yang tidak baik 

d. Bermoral yang baik 

e. Menahan marah 

f. Kedermawanan 

g. Rendah hati  

h. Harga diri   

i. Keadilan 

Disamping menjelaskan tentang etika perilaku yang harus dilakukan 

para pencari ilmu dan juga sifat yang dimiliki mereka, dalam kitab Tays r al-

Khall q ini juga diterangkan tentang sifat yang harus ditinggalkan oleh para 

pencari ilmu. Diantaranya yaitu: 

1) Perasaan dendam 

2) Perasaan hasud 
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3) Menggunjing orang lain 

4) Mengadukan kekurangan orang lain. 

5) Kesombongan 

Pada zaman jahiliyah terdapat anggapan bahwa seseorang yang 

menyadari tentang kekuatan yang dimilikinya harus mewujudkannya 

dalam semua perbuatannya, sehingga ia harus bersikap sombong dan 

membanggakan yang dimilikinya. Menurut sudut pandang Islam, 

bagaimanapun sikap semacam tersebut tidak lebih dari pemberontakan 

kepada Allah yang maha tinggi. 
102

 

Sifat buruk ini banyak keburukannya, diantaranya: 

a) Seorang yang sombong suka menyakiti orang lain. 

b) Suka memutuskan tali persaudaraan. 

c) Suka memecah belah persatuan. 

d) Suka menimbulkan kebencian seorang kepada kawannya 

e) Tidak mau bersikap lemah lembut ketika menasehati orang.
103

 

6) Tertipu oleh kekaguman terhadap sesuatu 

7) Kezaliman 
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3. Pemikiran etika mencari ilmu Ḥ fi  Ḥasan Al-Mas’ d  dalam kitab Tays r 

al-Khall q 

Dalam kitab Tays r al-Khall q Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī menerangkan 

tentang etika mencari ilmu. Secara garis besar etika tersebut dapat 

dikelompokkan kedalam tiga macam, yaitu:  

a. Etika murid terhadap diri sendiri 

Didalam etika untuk dirinya sendiri disini meliputi perilaku dan sifat-

sifat yang hendaknya dimiliki oleh para pencari ilmu. Karena dengan 

perilaku dan sifat-sifat tersebut akan memperlancar dalam pencarian ilmu, 

juga untuk menjaga diri dalam usaha mencari ilmu yang bermanfaat. 

1) Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki para pencari ilmu antara lain: 

a) Kejujuran. 

b) Amanah. 

c) Menjaga diri dari perilaku yang tidak baik. 

d) Bermoral yang baik. 

e) Menahan marah. 

f) Berperilaku dermawan. 

g) Rendah hati. 

h) Menjaga harga diri. 

i) Berlaku adil. 

Selain sifat-sifat yang sudah dicantumkan diatas, para pencari 

ilmu harus melandasi dirinya pondasi yang kuat, yaitu ketakwaan. 
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Takwa merupakan bekal utama, karena dengan ketakwaan inilah jalan 

menuju petunjuk bagi yang menjalankannya dan menjadi tali 

penyelamat bagi yang berpegang teguh kepadanya, dan juga 

merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan didunia maupun 

diakhirat. 

2) Sifat-sifat yang hendaknya dijauhi para pencari ilmu antara lain: 

a) Perasaan dendam. 

b) Hasud. 

c) Menggunjing orang. 

d) Mengadukan kekurangan orang lain. 

e) Kesombongan. 

f) Tertipu oleh kekaguman terhadap sesuatu. 

g) Kezaliman. 

b. Etika murid terhadap guru 

Seorang guru adalah pemberi petunjuk bagi seorang murid tentang 

berbagai ilmu dan pengetahuan. Hendaknya sebagai murid harus 

menghormati guru yang telah ikhlas dalam memberi ilmu tersebut. 

Diantara perilaku atau sifat-sifat yang harus murid lakukan kepada guru 

diantaranya yaitu: 

1) Hendaknya murid harus yakin bahwa kebaikan gurunya lebih besar dari 

ibu bapaknya, karena sang guru mendidik rohaninya, sedangkan ibu 

bapaknya hanya peduli dengan kesehatannya. 
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2) Hendaknya murid bersikap tunduk ketika dihadapan gurunya. 

3) Hendaknya murid duduk dengan beretika atau tata krama yang baik dan 

mendengarkan baik-baik ketika guru mengajar. 

4) Hendaknya murid tidak bergurau, terutama ketika sang guru 

menerangkan suatu ilmu. 

5) Hendaknya murid tiak memuji kelebihan guru lain dihadapannya, agar 

perasaan guru tidak tersinggung. 

6) Hendaknya murid tidak malu untuk bertanya tentang apa yang belum 

dimengerti.  

c. Etika murid terhadap sesama 

Seorang murid dalam dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas 

dari pergaulan antar sesama, maka dari itu Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī 

membahas dalam kitab Tays r al-Khall q bagaiman etika dalam kehidupan 

sehari-hari terutama terhadap sesama. Mengingat dalam aktifitas mencari 

ilmu pasti seorang murid tidak bisa hidup sendiri, mereka cenderung hidup 

bermasyarakat dan juga berhubungan dengan banyak orang. Diantara etika 

yang hendaknya murid lakukan terhadap sesama antara lain: 

1) Etika didalam keluarga 

Jasa seorang ibu adalah mengandungnya selama Sembilan bulan 

dan melahirkannya dalam keadaan sulit, sedang ayah selalu berusaha 

sekuat tenaga untuk memberi kebaikan bagi pertumbuhan jasmani dan 

rohani anaknya. Diantara etika untuk keduanya: 
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a) Hendaknya jika duduk dihadapan keduanya sambil menundukkan 

kepala dan menutup kedua matanya dari berbagai kekurangan 

keduanya. 

b) Hendaknya anak tidak pernah menyakiti ibu bapaknya, walaupun 

dengan ucapan yang sekecil apapun, apalagi membantahnya. 

c) Tidak berjalan didepan keduanya, kecuali untuk mengabdi kepada 

keduanya. 

d) Hendaknya anak selalu memohon kepada Allah ampunan dan 

rahmat kepada ibu bapaknya. 

e) Anak memberi arahan kepada ibu bapak agar menjauhi perbuatan 

yang buruk, agar terhindar dari siksa api neraka. 

f) Khususnya bagi sang ibu, anak hendaknya lebih berbakti 

kepadanya. Karena Rosulullah pernah bersabda: 

.ِبر الَواِلَدْيِن َعَلى الَواِلِد ِضْعفَاِن   

”Berbakti kepada seorang ibu dua kali lebih besar dari berbakti 

kepada seorang ayah.”  

 

2) Etika dalam bersaudara dan bertetangga. 

Kaum kerabat adalah siapapun yang masih mempunyai hubungan 

silaturrahim dengannya. Allah menyuruh hamba-Nya menyambung 

silaturrahmi dan melarang memutus silaturrahmi. 
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Sedangkan tetangga adalah orang-orang yang berada disebelah 

rumahnya sebanyak empat puluh rumah dari segala penjuru. 

Dari hal tersebut, beretika kepada mereka merupakan anjuran 

Allah kepada ummat manusia. Diantara etika yang hendaknya 

dilakukan yaitu:  

a) Etika terhadap sesama kerabat 

(1) Hendaknya seorang bersikap rendah hati kepada kaum 

kerabatnya. 

(2) Bersikap sabar terhadap keburukan mereka. 

(3) Hendaknya menanyakan ketidak hadiran salah seorang diantara 

mereka. 

(4) Hendaknya saling menolong semampunya. 

(5) Hendaknya menjauhkan mereka dari segala kejahatan, 

meskipun mereka tidak membutuhkan pertolongannya. 

(6) Hendaknya ia selalu mengunjungi mereka. 

b) Etika dalam bertetangga 

(1) Hendaknya saling berbuat kebajikan. 

(2) Hendaknya mengunjunginya terutama jika mereka sakit. 

(3) Hendaknya memberi selamat jika ia bergembira dan ucapan 

takziah jika ia kesisahan. 

(4)  Hendaknya menutup segala kekurangannya dan melindungi 

dari segala kesulitan. 



97 
 

 

(5) Hendaknya selalu menghadapinya dengan senyuman dengan 

penuh hormat. 

c) Etika terhadap saudara 

Saudara disini dimaksudkan saudara seagama Islam, adapun 

seutama-utamanya persaudaraan adalah persaudaraan yang berskala 

luas, karena dapat menimbulkan budi pekerti yang mulia, 

menyatukan semua hati, memperbaiki hubungan diantara sesama 

manusia yang dijadikan Allah sebagai buah ketakwaan.  

Diantara etika terhadap sesama saudara diantaranya: Harus 

saling memaafkan, saling ikhlas, setia kawan, saling meringankan, 

tidak menyakiti, saling menasehati yang baik dan saling mencegah 

yang munkar, dan saling peduli sesama. 

d) Etika dalam berteman 

Dalam pergaulan sehari-hari disekolah ataupun dilingkungan 

rumah, para pencari ilmu tidak lepas dari teman. Dari hal tersebut 

maka Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī menerangkan dalam kitabnya 

tentang etika dalam pergaulan, diantaranya yaitu: 

(1) Berwajah yang ceria, dengan memberi senyum yang tulus 

ketika bertemu. 

(2) Bersikap lemah lembut kepada sesama teman. 

(3) Hendaknya saling memaafkan kekeliruan antar teman. 
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(4) Hendaknya dalm bergaul tidak membanggakan kedudukan dan 

kekayaan, karena hal tersebut menyebabkan nilai seorang jatuh 

dimata orang lain. 

(5) Saling menjaga rahasia, jika memang harus dirahasiakan. 
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BAB IV 

ANALISIS KOMPARATIF  PEMIKIRAN ANTARA IM M AL-GHAZ LI 

DAN Ḥ FI  HASAN AL-MAS’ D  TENTANG ETIKA MENCARI ILMU 

 

A. Komparasi  Pemikiran Menurut Im m Al-Ghaz li Dan Ḥ fi  Hasan Al-

Mas’ d  tentang Etika Mencari Ilmu 

Allah Swt. telah mewajibkan setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu 

agar dunianya lurus dan akhiratnya benar. Bagi muslim dan muslimah kewajiban 

menuntut ilmu itu sama. Dunia adalah lahan bercocok tanam bagi muslim dan 

muslimah agar mereka mampu meraih akhirat. Upaya memakmurkan dunia 

sesempurna dan sesuci mungkin akan membawa kaum muslimin pada 

kesempurnaan diakhirat kelak.
104

 

Dalam kegiatan mencari ilmu, perlu adanya etika-etika yang sebaiknya 

dilakukan oleh pelaku para pencari ilmu tersebut, karena tanpa etika akan terjadi 

kehancuran moral yang pasti berdampak tidak baik. Ilmu yang diperolehpun 

tidak bermanfaat. ilmu yang diperoleh diusahakan bisa berkah, dapat bermanfaat 

untuk orang lain.  

Barakah bermakna penggandaan, kebahagiaan yang sangat, dan 

kelimpahan. Sebagaimana Taj al Arus Raghib mengatakan: ” Karena kebaikan 

ilahiah memancar dari sumber abadi dengan cara yang tak terbatas, dikatakan 
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bahwa sesuatu yang nyata-nyata berlipat ganda atau bertambah adalah mubarak 

atau diberkahi”.105
 

Disebutkan bahwa moral bangsa ini sudah hancur ketika penguasa, guru, 

dan siswa tidak lagi hidup berdampingan. Mereka justru melakukan tindakan-

tindakan yang cenderung mengarah pada tindakan amoral. Hal ini terbukti 

dengan banyaknya hal yang terjadi sekarang. Pelajar sebagai pewaris kehidupan 

bangsa ternyata masih banyak tindakan yang kurang beretika. Mereka banyak 

disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa, 

dan Negara, seperti berkumpul membicarakan hal-hal yang kurang bermanfaat, 

tawuran, merokok hingga mengonsumsi narkoba. 
106

  

Untuk menyikapi hal tersebut, penulis mengungkap substansi-substansi 

etika Islam yang diambil dari pemikiran Imām al-Ghazāli dan pemikiran Ḥāfiẓ 

Hasan al-Mas‟ūdī yang sudah dibahas dibab sebelumnya. Dalam hal ini Imām al-

Ghāzali dan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī memiliki persamaan dan perbedaan dalam 

pemikiran beliau berdua. 

1. Persamaan Pemikiran Etika Mencari Ilmu menurut Im m Al-Ghaz li 

dan Ḥ fi  Hasan al-Mas’ d  

a. Etika terhadap diri sendiri  

1) Ketakwaan  
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Dari pemikiran kedua tokoh mengenai etika mencari ilmu, 

ketakwaan menjadi pokok utama dalam kegiatan mencari ilmu. Beliau 

berdua menjadikan takwa sebagai pondasi awal dalam mencari ilmu. 

Mencari diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan berusaha 

dijadikan sebagai ibadah. Karena didalam ketakwaan berisi 

menjalankan perintahNya serta meninggalkan laranganNya. 

Imam al-Ghazāli berpendapat orang yang mencari ilmu dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

Pertama, orang mencari ilmu dengan niat untuk bekal diakhirat, 

hanya ingin mendapat ridho Allah swt. dan memperoleh kebahagiaan 

diakhirat. Orang yang mencari ilmu dengan niat yang demikian ini 

termasuk golongan orang-orang yang beruntung.   

Kedua, orang yang mencari ilmu dengan niat untuk kepentingan 

duniawi, untuk memperoleh kemuliaan, kedudukan, dan harta, padahal 

dia telah menyadari dan merasa didalam hati kecilnya akan kejelekan 

niatnya, maka orang yang demikian termasuk golongan orang-orang 

yang sedang dalam keadaan bahaya. Akan tetapi jika ia mendapat 

petunjuk dari Allah hingga mau bertaubat sebelum dating ajalnya dan 

mengamalkan ilmunya serta meluruskan atau membetulkan perbuatan-

perbuatan jahat yang telah terlanjur dia lakukan, maka termasuk orang-

orang yang beruntung, karena taubatnya.  
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Ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syetan, yaitu orang yang 

mencari ilmu semata-mata untuk kepentingan hawa nafsunya. Dia 

menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai alat untuk mengumpulkan 

harta kekayaan yang banyak, kedudukan, dan pengaruh. Dia 

menggunakan ilmunya itu untuk memenuhi kebutuhan materinya. 

Meskipun demikian, dia karena terperdaya syetan maka masih merasa 

baik, dan mengaku mempunyai kedudukan yang tinggi disisi Allah 

swt. dan kecil kemungkinan untuk bertaubat karena ia merasa menjadi 

orang yang baik.
107

 

Wahai para pencari ilmu, usahakanlah dirimu termasuk golongan 

pertama. Hati-hatilah, jangan sampai engkau termasuk golongna yang 

kedua, karena banyak sekali orang yang lalai yang telah menemui 

ajalnya dan belum bertaubat. Dan usahakanlah semaksimal mungkin 

tidak menjadi golongan yang ketiga yang tidak diharapkan 

kebahagiaan pada hari kemudian.
108

 

Adapun hasil dari takwa adalah mencapai kebahagiaan didunia 

dan diakhirat. Seorang yang bertakwa, maka ketika didunia 

kedudukannya mulia, namanya ibadah dan mengandung simpati 
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banyak orang. Adapun di akhiratnya, ia akan selamat dari api neraka 

dan akan masuk surga.
109

 

2) Etika terhadap diri sendiri juga termasuk sifat-sifat yang harus 

ditinggalkan oleh para pencari ilmu.  

Dalam hal ini Imam al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī 

menjelaskan bahwa seorang pencari ilmu harus meninggalkan sifat-

sifat jelek seperti sombong (takabbur). Ciri-ciri takabbur antara lain, 

adalah merasa lebih tinggi dalam segala hal dibandingkan yang lain. 

Didalam majlis, mereka merasa malu kalau pendapatnya dibantah, 

apalagi bila tidak dipakai. Juga memberi nasehat dan ditolak, mereka 

marah-marah.
110

 

Sifat buruk ini banyak keburukannya, diantaranya: seorang yang 

sombong suka menyakiti orang lain, suka memutus persaudaraan, suka 

memecah belah persatuan, suka menimbulkan kebencian seorang 

kepada kawannya, seorang sombong tidak mau tunduk pada 

kebenaran, dan tidak mau bersikap lemah lembut ketika menasehati 

orang.
111

 Dengan demikian, para pencari ilmu juga bisa belajar 

menjaga diri dari perkara yang tidak baik. 
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3) Etika kehidupan sehari-hari. 

Imam al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī sama-sama 

membahas etika sehari-hari yang hendaknya dilakukan murid dirumah. 

Sebab beliau berdua ingin mengubah tingkah laku murid melalui atika-

etika yang benar. Tidak hanya beretika di tempat mencari ilmu juga 

beretika ditempat tinggal mereka. Misal: etika bangun tidur, etika 

mandi, etika makan dan minum. 

b. Etika terhadap guru  

Pembahasan mengenai etika kepada guru, Imam al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ 

Hasan al-Mas‟ūdī sama-sama membahas hal tersebut. Guru adalah pemberi 

petunjuk bagi murid tentang berbagai ilmu dan pengetahuan. Dari hal 

tersebut etika murid kepada gurunya antara lain: hendaknya memberi 

ucapan salam kepada guru terlebih dahulu, Hendaknya tidak banyak bicara 

dihadapannya, tidak bicara selagi tidak ditanya gurunya, tidak bertanya 

sebelum meminta izin terlebih dahulu, tidak menentang ucapan guru 

dengan ucapan (pendapat) orang lain.
112

 Pendapatnya Ḥāfiẓ Hasan al-

Mas‟ūdī mengenai etika terhadap guru antara lain: Hendaknya murid 

bersikap tunduk ketika dihadapan gurunya, hendaknya murid duduk 

dengan beretika atau tata krama yang baik dan mendengarkan baik-baik 

ketika guru mengajar, hendaknya murid tidak bergurau, terutama ketika 
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sang guru menerangkan suatu ilmu, hendaknya murid tiak memuji 

kelebihan guru lain dihadapannya, agar perasaan guru tidak tersinggung.
113

 

c. Etika Terhadap Allah dan Sesama  

Kedua tokoh sama-sama membahas bagaimana etika kepada Allah 

dan  bergaul kepada sesama, entah dilingkungan keluarga, maupun diluar 

rumah. Imam al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī sama-sama 

membahas etika didalam keluarga yakni etika kepada kedua orang tua, dan 

juga etika etika bergaul dengan teman. Untuk etika bergaul lain masuk 

pada hal-hal yang tergolong perbedaan. Penulis akan membahas hal 

tersebut dipoin berikutnya. Beliau berdua sama-sama membahas:  

1) Etika didalam keluarga (terhadap orang tua) 

Hendaknya jika duduk dihadapan keduanya sambil 

menundukkan kepala dan menutup kedua matanya dari berbagai 

kekurangan keduanya, hendaknya anak tidak pernah menyakiti ibu 

bapaknya, walaupun dengan ucapan yang sekecil apapun, apalagi 

membantahnya, tidak berjalan didepan keduanya, kecuali untuk 

mengabdi kepada keduanya, hendaknya anak selalu memohon kepada 

Allah ampunan dan rahmat kepada ibu bapaknya, anak memberi arahan 
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kepada ibu bapak agar menjauhi perbuatan yang buruk, agar terhindar 

dari siksa api neraka.
114

 

Substansi al-Ghazāli mengenai etika terhadap orang tua sebagai 

berikut: Mendengarkan ucapan mereka, berdiri ketika mereka berdiri 

untuk menghormatinya, mentaati semua perintah mereka, tidak berjalan 

didepan mereka, tidak bersuara lantang didepannya, atau membentak, 

meskipun hanya dengan kata-kata halus, memenuhi panggilannya, 

bersuara menyenangkan hati mereka, bersikap ramah (tawadhu‟) 

terhadap mereka.
115

 

 

 

2) Etika terhadap teman  

Dalam proses  mencari ilmu tidak lepas dari tali silaturrahim. 

Terutama antar teman baik disekolah maupun dilingkungan luar 

sekolah. Didalam kitab Bidāyat al-Hidāyah dan Taisīr al-Khallāq 

terdapat persamaan, yakni sama-sama membahas mengenai tata cara 

dalam pergaulan antar teman.   Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī dalam kitab 

Taisīr al-Khallāq menyebutkan bahwa tata krama atau etika dalam 

pergaulan ada beberapa macam, diantaranya: 
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a) Hendaknya seseorang selalu berwajah senyum kepada yang lain. 

b) Hendaknya seseorang bersikap lemah lembut tehadap yang lain. 

c) Hendaknya seseorang mau mendengarkan ucapan orang lain. 

d) hendaknya bersikap rendah hati. 

e) Saling memaafkan antar sesama. 

f) Hendaknya seseorang saling menyantuni kepada yang lain. 

g) Hendaknya seseorang tidak membanggakan kedudukan dan 

kekayaannya, karena hal tersebut menyebabkan nilai seseorang 

jatuh dimata orang lain. 

h) Hendaknya seseorang menyembunyikan rahasia orang lain, karena 

seseorang tidak ada nilainya jika tidak pandai menyembunyikan 

segala rahasia.
116

 

Sedangkan dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah disebutkan ada dua 

hal yang harus diperhatikan dalam persahabatan, yakni  

(1) Memilih sahabat 

Sebelum bergaul dengan sesama, maka sebaiknya 

memperhatikan syarat-syarat orang yang layak dijadikan sahabat, 

yaitu: 

(a) Orang yang berakal (cerdas). 

(b) Orang yang baik akhlaqnya. 
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(c) Orang yang shaleh. 

(d) Tidak rakus dengan harta. 

(e) Orang yang jujur. 

Kelima syarat tersebut yang perlu diperhatikan dalam 

memilih teman. Tetapi apabila merasa kesulitan menemukan orang 

yang memiliki semua sifat tersebut dilingkungan pondok pesantren 

atau masjid, maka Imām al-Ghazāli memberi alternatif lain, yakni: 

Pertama, uzlah, artinya mengasingkan diri, tidak bergaul 

dengan siapapun, karena dengan uzlah ini engkau pasti selamat. 

Kedua, bergaul menurut kondisi orang yang bersangkutan. 

Artinya jika berteman untuk tujuan supaya bahagia dihari 

kemudian, maka yang harus diperhatikan benar adalah masalah 

agamanya. Jika bereman dengan kepentingan dunia, maka harus 

diperhatikan adalah kebaikan akhlak, dan jika engkau menjalin 

persahabatan agar hatimu tentram, maka engkau harus 

memperhatikan keselamatan dari kejahatan. 

(2) Etika bergaul antar teman 

(a) Lebih mengutamakan teman dalam urusan harta. 

(b) Segera memberi bantuan tenaga kepada teman yang sedang 

memerlukannya, sebelum diminta. 

(c) Menyimpan rahasia teman. 

(d) Menutupi cacat atau kekurangan yang ada pada diri teman. 
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(e) Tidak memberitahukan kepada teman omongan negatif orang-

orang tentang dirinya. 

(f) Selalu menyampaikan pujian orang lain kepada teman. 

(g) Mendengarkan dengan baik ucapan teman, ketika dia sedang 

berbicara. 

(h) Menghindari perdebatan dengan teman. 

(i) Memanggil teman dengan panggilan yang paling disukai. 

(j) Memuji kebaikan teman. 

(k) Berterima kasih atas perbuatan baik teman. 

(l) Membela kehormatan teman seperti halnya dia membela 

kehormatan dirinya. 

(m) Memberi nasihat kepada teman dengan cara yang halus dan 

bijaksana. 

(n) Selalu memaafkan kekeliruan dan kesalahan teman. 

(o) Selalu mendo‟akan baik kepada teman, ketika dia masih hidup 

maupun sudah mati. 

(p) Tetap menjalin hubungan baik kepada teman maupun 

keluarganya. 

(q) Tidak memberi tanggung jawab kepada teman, berusaha 

meringankan beban atau tanggung jawab teman agar dia hidup 

bahagia. 
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(r) Menampakkan rasa senang ketika temannya sedang mendapat 

kesenangan dan ikut bersedih hati apabila teman mengalami 

kesusahan. 

(s) Menyamakan perasaan terhadap teman antara yang didalam 

hati dan yang diluar. 

(t) Memberi salam terlebih dahulu kepada teman. 

(u) Berusaha meluaskan tempat duduk untuk temannya ketika dia 

masuk kedalam majelis, apabila tidak mungkin maka 

hendaknya berinjak dari tempat duduknya dan 

mempersilahkan teman untuk duduk ditempatnya. 

(v) Mengantarkan teman ketika dia berdiri hendak keluar dari 

rumahnya. 

(w) Hendaknya dia diam ketika teman sedang berbicara dan tidak 

menimpali ucapan teman.
117

 

2. Perbedaan Pemikiran Etika Mencari Ilmu menurut Im m Al-Ghaz li 

dan Ḥ fi  Hasan al-Mas’ d . 

Etika yang dibahas dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah dan Taysīr al-Khallāq ada 

persamaan dan juga perbedaan. Penulis akan menganalisis perbedaan yang 

terdapat didalam kedua kitab tersebut. 

a. Etika terhadap diri sendiri 
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Dengan adanya sosio-historis yang ditempati kedua tokoh berbeda 

menghasilkan pemikiran yang berbeda pula. Disamping hal tersebut 

zaman al-Ghazāli dan al-Mas‟ūdī juga berbeda. 

Diperkiran periode masa munculnya al-Ghazāli berlangsung pada 

periode „Abbāsiyyah kedua. Pada saat menjelang kelahirannya, pengaruh 

Dinasti Abbāsiyyah sudah tidak begitu dominan dan bahkan sudah sangat 

lemah. Kekuasaan Dinasti Abbāsiyyah sudah tidak ada yang tersisa lagi 

ditangan para khalifahnya, kecuali hanya kekuasaan nominal belaka, 

kekuasaan yang mendominasi secara faktual pada dasarnya berada 

ditangan dinasti Saljuk. 
118

 Dari pemikiran yang dituangkan al-Ghazāli, 

beliau mulai diakui sebagai figur pemikir muslim yang selalu menarik 

untuk dibicarakan. Pada masa hidup al-Ghazāli dunia Islam tengah 

diwarnai perkembangan, yang cenderung pada kondisi pertentangan 

krusial antara ahli pikir, baik dari kalangan mutakallimin, filosof, 

bathiniyyah, mapun tasawuf.masing-masing mengklaim kelompoknya 

sebagai penganut kebenaran, sedangkan kelompok lain diluar 

kelompoknya sebagai sampalan yang sesat. Kondisi tersebut memancing 

al-Ghazāli untuk terjun didalamnya. 
119

                             

Penulis menemukan beberapa perbedaan diantara substansi kedua tokoh. 

Yakni diantaranya: 
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Imām al-Ghazāli lebih menitik beratkan bahwa etika terhadap diri 

sendiri meliputi etika atau adab dalam kehidupan sehari-hari. Para pencari 

ilmu tidak hanya dianjurkan beretika terhadap guru maupun teman sebaya, 

akan tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Bagaimana menjadi seorang 

pencari ilmu yang beretika seperti halnya yang dicontohkan Rosulullah 

saw. dengan akhlaq mulianya. Menurut Imām al-Ghazāli etika terhadap 

diri sendiri meliputi takwa, dengan melakukan perintah-perintah Allah 

baik yang wajib dan yang sunnah. Pekerjaan sunnah bisa dilakukan 

dengan mencontoh etika-etika Rosulullah, yaitu: 

1) etika bangun tidur, 

2) etika masuk kamar kecil, 

3)  etika berwudlu, 

4)  etika mandi, 

5) etika bertayamum,  

6)  etika pergi ke masjid, 

7) etika masuk kedalam masjid, 

8) etika melaksanakan sholat,  

9) etika imam dan makmum,  

10)  etika dihari jum‟at,  

11)  etika berpuasa. 
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Selain etika dalam kehidupan sehari-hari ada juga takwa dengan 

cara meninggalkan larangan Allah, diantaranya yaitu meninggalkan 

maksiat, dengan cara sebagai berikut:  

1. memelihara mata. 

2.  memelihara telinga. 

3. memelihara lisan. 

4. memelihara perut. 

5. memelihara farji. 

6. memelihara tangan.  

7. memelihara kaki. 

8. bahasan tentang menjauhi maksiat hati. 

Jadi, menurut Imām al-Ghazāli, untuk mencari dan menyelami 

ilmu harus ada pada diri seseorang yaitu takwa lahiriyah yakni 

mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan 

laranganNya. Oleh karena itu para pencari ilmu seharusnya selalu 

memperhatikan perintah-perintah Allah yang sudah ditetapkan baik yang 

berupa perkara wajib maupun yang sunnah. Untuk yang sunnah termasuk 

didalamnya tata cara atau etika mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, 

yang bersumber pada akhlak atau etika Rosulullah saw. dan juga harus 

dibarengi meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang. 

Berbeda dengan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī, beliau hidup pada masa 

abad ke akhir 9 M. Bidang akhlaq adalah salah satu objek yang dikajinya. 



114 
 

 

Kondisi lingkungan masyarakat pada masa Ḥ fiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūd  

tersusun berbagai unsur masyarakat. Masyarakat Islam dan masyarakat 

Nasrani. Masing-masing mempunyai ciri dan aliran tertentu. Dari hal 

tersebut, terjadi akulturasi budaya. Sehingga masuklah budaya-budaya 

asing diluar ajaran Islam. Dari hal tersebut adab atau etika Islam semakin 

mengalami kemunduran. Al-Masūdi menyumbangkan pemikirannya 

mengenai etika Islam dalam karyanya kitab Tays r al-Khall q. 

etika para pencari ilmu yang sebaiknya dilakukan adalah lebih 

menitik beratkan pada sifat-sifat yang harus dimiliki dan dihindari oleh 

para pencari ilmu. Menurut Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī sifat-sifat tersebut 

meliputi: 

j. Kejujuran yang mempunyai lawan kedustaan 

k. Amanat  

l. Menjaga diri dari perilaku yang tidak baik 

m. Bermoral yang baik 

n. Menahan marah 

o. Kedermawanan 

p. Rendah hati  

q. Harga diri   

r. Keadilan 

Disamping mengerjakan sifat-sifat yang terpuji, pencari ilmu juga 

harus meninggalkan sifat-sifat tercela. Diantaranya yaitu: 
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8) Perasaan dendam 

9) Perasaan hasud 

10) Menggunjing orang lain 

11) Mengadukan kekurangan orang lain. 

12) Kesombongan 

13) Tertipu oleh kekaguman terhadap sesuatu 

14) Kezaliman 

Jadi, menurut Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī etika pada diri pencari ilmu 

meliputi sifat-sifat yang harus dimiliki, sebagaimana yang dicontohkan 

oleh Rosulullah saw.  dan juga harus meninggalkan sifat-sifat yang tercela. 

Karena Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī dalam kitab Taysīr al-Khallāq tersebut 

menerangkan pentunjuk-petunjuk etika dasar untuk pencari ilmu, sehingga 

dimulai dengan pembahasan mengenai sifat-sifat tersebut. 

b. Etika terhadap Guru 

Pendapat Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī sedikit berbeda dengan pendapat 

Imām al-Ghazāli, al-Mas‟ūdī mempunyai substansi bahwa kebaikan guru 

lebih besar dari pada kebaikan ibu bapaknya, karena sang guru mendidik 

rohani murid, sedangkan ibu bapaknya hanya peduli dengan kesehatannya. 

Diantara etika yang dikemukakan oleh Imām al-Ghazāli, seorang 

para pencari ilmu hendaknya beretika kepada guru-guru mereka dengan 

melakukan sebagai berikut: 

1) Hendaknya memberi ucapan salam kepada guru terlebih dahulu. 
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2) Tidak menentang ucapan guru dengan ucapan (pendapat) orang lain. 

3) Tidak menoleh-noleh ketika sedang berada didepan guru, tetapi harus 

menundukkan kepala dan tenang. 

4) Tidak bicara selagi tidak ditanya gurunya. 

5) Tidak bertanya sebelum meminta izin terlebih dahulu. 

6) Tidak banyak bertanya kepada guru ketika dia dalam keadaan letih. 

7) Hendaknya berdiri ketika gurunya berdiri dan tidak bertanya atau 

berbicara dengannya ketika dia sudah beranjak dari tempat duduknya. 

8) Tidak mengajukan pertanyaan kepada guru ditengah perjalanannya. 

Untuk Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī substansinya agak berbeda dengan 

Imām al-Ghazāli, diantaranya: 

1) Hendaknya duduk dengan tata krama yang baik dan mendengarkan 

baik-baik ketika gurunya mengajar. 

2) Hendaknya ia tidak menguji kelebihan guru lain dihadapannya, agar 

perasaan guru tidak tersinggung. 

3) Hendaknya tidak malu bertanya tentang apa yang belum ia mengerti. 

Dipoin yang terakhir tersebut al-Mas‟ūdī hanya menyebutkan 

sebaiknya murid tidak malu bertanya kepada guru. Sedangkan al-

Ghazāli menerangkan etika bertanya kepada guru dengan rinci. 

c. Etika kepada Allah dan sesama 

1) Etika kepada Allah 
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Etika kepada Allah dalam Islam dimulai dengan kesadaran 

yang terpatri tentang tauhid (pengesaan Allah) sebagai sesuatu yang 

mutlak, tidak ada yang menyamai, menandingi dalam segala sifat yang 

dimilinya. Dengan keyakinan semacam itu, maka setiap orang yang 

berserah diri (islam) hanya dibolehkan meminta pertolongan, 

perlindungan, memuji, mengagungkan, dan menyembah kepada Tuhan 

yang maha tungal.
120

  

Menurut Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī etika 

yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu tidak hanya kepada diri 

mereka sendiri dan kepada guru, akan tetapi etika kepada Allah dan 

antar sesama juga harus dilakukan.  

  Allah swt. ada dan maha Kuasa, Dia jadikan seorang anak 

dalam rahim ibunya dan memeliharanya hingga ibunya melahirkan. 

Dia jadikan manusia dalam bentuk yang lebih baik dari hewan, 

khususnya pula diberi-Nya akal agar manusia dapat membedakan 

antara yang baik dan yang buruk. Menjadikan alam atau bumi dengan 

segala alat-alatnya yang diperlukan makhluk.
121

 

   Pada pembahasan ini ada perbedaan yang mencolok,  Ḥāfiẓ 

Hasan al-Mas‟ūdī dalam kitabnya Taysīr al-Khallāq hubungan kepada 

Allah hanya dijelaskan dalam penjelasan ketakwaan. Para pencari ilmu 
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harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan 

larangan-laranganNya. Karena dengan ketakwaan maka para pencari 

ilmu mendapat jalan untuk menuju petunjuk hidayah atau buahnya 

ilmu dengan mudah. Ketakwaan menurut Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī 

selain dilakukan dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya, juga harus dibarengi dengan cara: 

a) mengingat bahwa manusia adalah hamba yang lemah dan ia butuh 

serta mempunyai keyakinan mempunyai Tuhan yang Maha Kuat 

dan Mulia. 

b) Hendaknya selalu mengingat kebaikan Allah dalam segala 

kondisinya, maka ia tidak pantas mengingkari nikmat Tuhannya. 

c) Hendaknya selalu meyakini adanya kematian. Karena seseorang 

yang meyakini adanya kematian dan percaya adanya surga dan 

neraka, maka akan mendorong manusia melakukan amalan-amalan 

sholih. 

Berbeda dengan pendapat Imām al-Ghazāli  dalam kitabnya 

Bidāyat al-Hidāyah, beliau memaparkan bahwasannya para pencari 

ilmu harus berusaha keras menjadikan Allah sebagai pendamping, jika 

tidak bisa, maka luangkanlah waktu disiang hari atau malamnya untuk 

bermunajat kepada Allah. Bermunajat dengan cara yang sopan, yakni 

dengan etika sebagai berikut: 

1) Menundukkan kepala. 
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2) Merendahkan pandangan. 

3) Penuh konsentrasi. 

4) Selalu berdiam tidak bicara. 

5) Mendiamkan anggota fisik. 

6) Menjalankan perintah dengan cepat. 

7) Segera menjauhi larangan. 

8) Tidak memprotes keputusan Allah (takdir). 

9) Aktif berdzikir. 

10) Selalu berfikir tentang nikmat Allah. 

11) Memilih perkara yang haq dan meninggalkan yang batil. 

12) Tidak terlalu banyak mengharap atau bergantung kepada selain 

Allah. 

13) Merendah karena takut kepada Allah. 

14) Cemas atau bersedih karena malu kepada Allah. 

15) Tidak terpengaruh oleh segala macam pola bekerja, karena telah 

percaya dengan jaminan Allah. 

16) Pasrah kepada anugrah Allah dengan tanpa meninggalkan usaha 

yang baik. 

Jadi Imām al-Ghazāli berpendapat yang berbeda dengan Ḥāfiẓ Ḥasan 

al-Mas‟ūdī, Imām al-Ghazāli lebih menerangkan etika berhubungan 

dengan Allah dengan cara yang sangat mendetail, sedangkan Ḥāfiẓ 
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Ḥasan al-Mas‟ūdī lebih kepada sisi ketakwaan dan juga apa yang harus 

dilakukan untuk masalah ketauhidan. 

2) Etika kepada sesama 

Etika kepada sesama antara Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan 

al-Mas‟ūdī memiliki perbedaan substansi. Ḥāfiẓ Ḥasan al-Mas‟ūdī 

lebih menekankan kepada etika bergaul dengan tetangga. Tetangga 

disini bisa berarti tetangga sekitar tempat tinggal atau rumah dan juga 

tetangga yang berupa saudara atau kerabat. 

a) Etika terhadap tetangga 

(1) Hendaknya engkau memberi salam kepadanya terlebih dahulu. 

(2) Hendaknya engkau berbuat kebajikan kepadanya dan 

membalas kebajikannya jika ia telah berbuat kebajikan kepada 

kamu. 

(3) Hendaknya engkau mengembalikan hak-hak keuangannya 

kepadanya. 

(4) Hendaknya mengunjunginya terutama jika ia sakit. 

(5) Hendaknya ikut bergembira jika mereka senang, dan ikut susah 

jika mereka susah. 

(6) Menghadapinya dengan senyuman dan penuh hormat. 

b) Etika antar Saudara 

(1) Saling membantu dengan harta dan jiwa. 

(2) Saling memaafkan kekurangan yang lain. 
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(3) Saling ikhlas. 

(4) Saling menghilangkan beban dan meringankan yang lain. 

(5) Saling memohon yang baik dan saling peduli dengan yang lain. 

Sedangkan Imām al-Ghazāli lebih menekankan etika kepada orang 

awam dan juga kepada orang yang baru dikenal.  

a) Etika kepada orang awam 

(1) Tidak ikut campur dalam pembicaraan mereka. 

(2) Tidak seberapa mendengar atau memperhatikan cerita-cerita 

bohong atau ucapan-ucapan jelek mereka. 

(3) Melupakan kata-kata jelek mereka. 

(4) Mengingatkan mereka dengan halus apabila mereka berbuat 

kesalahan. 

b) Etika kepada orang yang baru dikenal 

Pada masa al-Ghazāli ilmu pengetahuan dan agama mulai 

berkembang pesat, dan mengalami kemajuan, terutama pada 

pemerintahan Sultan Malik Syah yang dibantu oleh perdana 

menterinya, Nidham al-Muluk. Beliau pendiri Universitas 

Nidhamiyah pada tahun 1067 M. dan madrasah Hanafiyah di 

Baghdad. Hampir disetiap kota di Irak dan Khurasan didirikan 

cabang Nidhamiyah. 

Dengan munculnya banyak majlis ilmu, banyak pula para 

pencari ilmu berdatangan. Jika berada ditengah-tengah orang yang 
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belum engkau kenal akrab, maka hendaknya memperhatikan etika 

pergaulan, yaitu sebagai berikut:  

1)    Tidak ikut campur dalam pembicaraan mereka. 

2) Tidak seberapa mendengar atau memperhatikan cerita-cerita 

bohong atau ucapan-ucapan jelek mereka. 

3) Melupakan kata-kata jelek mereka. 

4) Mengingatkan mereka dengan halus apabila mereka berbuat 

kesalahan. 

 

3. Tabel Persamaan dan Perbedaan  

a. Tabel perbedaan secara umum 

No 
Aspek Im m al-Ghaz li Ḥ fi  Ḥasan al-Mas’ d  

1. Etika Terhadap 

Diri Sendiri 

(etika personal) 

a) Murid harus 

mempunyai 

ketakwaan yakni:  

mengerjakan 

perintah Allah, 

dan juga 

melaksanakan 

sunnah-sunnah 

yang diajarkan 

Rosulullah dalam 

kehidupan sehari-

hari. Seperti: etika 

bangun tidur, 

etika masuk 

kamar kecil, etika 

berwudlu, etika 

mandi, etika 

a) Dilandasi dengan 

Takwa dalam arti 

luas, dan juga pencari 

ilmu harus memiliki 

sifat sebagai berikut:  

kejujuran, amanah, 

menjaga diri dari 

perilaku yang tidak 

baik, bermoral yang 

baik, menahan marah, 

berperilaku 

dermawan, rendah 

hati, menjaga harga 

diri, berlaku adil.  

b) Dan juga 

meninggalkan sifat-

sifat sebagai berikut: 
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bertayamum, etika 

pergi ke masjid, 

etika masuk 

kedalam masjid, 

dan lain-lain. 

b) Selain 

mengerjakan apa 

yang diperintah 

oleh Allah, murid 

juga harus 

meninggalkan 

laranganNya, 

meliputi: 

Meninggalkan 

maksiat dengan 

cara: memelihara 

mata, memelihara 

telinga, 

memelihara lisan, 

memelihara perut,  

memelihara farji, 

memelihara 

tangan, 

memelihara kaki, 

dan menjauhi 

maksiat hati. 

 

perasaan dendam, 

hasud, menggunjing 

orang,mengadukan 

kekurangan orang 

lain, kesombongan, 

tertipu  oleh 

kekaguman terhadap 

sesuatu, dan 

kezaliman. 

2. Etika Kepada 

Guru (etika 

pendidikan) 

a) Hendaknya murid  

memberi ucapan 

salam kepada guru 

terlebih dahulu. 

b)  Hendaknya tidak 

banyak bicara 

dihadapannya, 

c) Tidak bicara selagi 

tidak ditanya 

gurunya, 

d)  Tidak bertanya 

sebelum meminta 

izin terlebih 

dahulu, 

e) Tidak menentang 

a) Hendaknya murid 

bersikap tunduk ketika 

dihadapan gurunya. 

b) Hendaknya murid 

duduk dengan beretika 

atau tata krama yang 

baik. 

c) Mendengarkan baik-

baik ketika guru 

mengajar. 

d) Hendaknya murid 

tidak bergurau, 

terutama ketika sang 

guru menerangkan 

suatu ilmu. 
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ucapan guru 

dengan ucapan 

(pendapat) orang 

lain 

e) Hendaknya murid tiak 

memuji kelebihan 

guru lain 

dihadapannya, agar 

perasaan guru tidak 

tersinggung. 

3.  

Etika Kepada 

Allah dan 

Sesama  (etika 

ketuhanan dan 

sosial) 

Etika kepada Allah: 

Ketika bermunajat 

denganNya, 

diusahakan 

menggunakan etika 

sebagai berikut:  

a) Menundukkan 

kepala. 

b) Merendahkan 

pandangan. 

c)  Penuh 

konsentrasi. 

d) Selalu berdiam 

tidak bicar. 

e) Mendiamkan 

anggota fisik. 

f) Aktif berdzikir 

dan lain-lain. 

 

Etika Terhadap 

Sesama: 

1. Etika didalam 

keluarga (Orang 

tua) 

2. Etika kepada 

teman/ sahabat. 

3. Etika kepada orang 

awam. 

4. Etika kepada 

kenalan 

Etika kepada Allah: 

a) Takwa kepada Allah, 

dengan cara 

mengingat bahwa 

manusia adalah hamba 

yang lemah. 

b) Hendaknya selalu 

mengingat kebaikan 

Allah dalam segala 

kondisinya. 

c) Hendaknya selalu 

meyakini adanya 

kematian. 

 

 

 

 

 

 

Etika Terhadap Sesama: 

1. Etika didalam keluarga 

(Orang tua) 

2. Etika kepada teman/ 

sahabat. 

3. Etika kepada tetangga. 

4. Etika kepada saudara. 

 

 

b. Tabel Persamaan dan Perbedaan secara rinci 
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1) Etika terhadap diri sendiri 

No. Tokoh Perbedaan Persamaan 

1. Imām al-Ghazāli Imām al-Ghazāli lebih 

menekankan pada 

etika dalam kehidupan 

sehari-hari. Mulai dari 

etika bangun tidur 

hingga akan tidur lagi. 

Dan juga menekankan 

pada kedekatan 

kepada Allah dalam 

kegiatan mencari 

ilmu, dengan cara 

meninggalkan 

maksiat-maksiat yang 

tidak diridhoi Allah. 

Imām al-Ghazāli dan 
Ḥāfiẓ Hasan al-

Mas‟ūdī sama-sama 

membahas tentang 

takwa. Jadi dalam 

etika pencari ilmu 

terhadap diri sendiri 

harus dibekali dengan 

landasan takwa 

kepada Allah swt. 

2. Ḥāfiẓ Hasan al-

Mas‟ūdī 
Ḥāfiẓ Hasan al-

Mas‟ūdī lebih 

menekankan pada 

sifat-sifat yang harus 

dimiliki dan yang 

harus ditinggalkan 

oleh pencari ilmu. 

Karena menurut Ḥāfiẓ 

Hasan al-Mas‟ūdī 
pencari ilmu harus 

membekali diri 

dengan menjaga diri 

dari segala yang 

diharamkan dan dari 

hawa nafsu yang 

rendah. 

 

 

2) Etika kepada Guru   

 

No. Tokoh Perbedaan Persamaan 

1. Imām al-Ghazāli Imām al-Ghazāli 
berpendapat bahwa 

pencari ilmu (murid) 

harus ta‟dzim pada 

Imām al-Ghazāli dan 
Ḥāfiẓ Hasan al-Mas‟ūdī 
sama-sama berpendapat 

setiap pencari ilmu 



126 
 

 

guru, tidak boleh 

membusungkan dada 

terhadap Guru, 

melainkan patuh 

dalam segala urusan 

dan bersedia 

mendengarkan 

nasihatnya. Sebab 

pasien (analogi 

kondisi murid) sudah 

seharusnya 

mematuhi apa yang 

menjadi nasihat 

dokter (analogi 

posisi guru) yang 

menanganinya. 

harus menghormati 

gurunya. Dengan cara 

tunduk dihadapan guru, 

tidak bergurau, dan 

tidak menyakiti hati 

Guru.  

2. Ḥāfiẓ Hasan al-

Mas‟ūdī 
Ḥāfiẓ Hasan al-

Mas‟ūdī berpendapat 

bahwa kebaikan 

gurunya lebih besar 

dari kebaikan ibu 

dan bapaknya, 

karena sang guru 

mendidik rohaninya, 

sedangkan ibu 

bapaknya hanya 

menjaga 

kesehatannya. 

Duduk dihadapan 

guru harus dengan 

tata krama yang 

baik, tidak malu 

bertanya tentang apa 

yang belum mereka 

mengerti. 

 

 

3) Etika kepada Allah dan Sesama  

 

No. Tokoh Perbedaan Persamaan 

1. Imām al-Ghazāli Etika kepada Allah 

menurut Imām al-
Kedua tokoh Sama-sama 

berpendapat harus 
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Ghazāli diterangkan 
dengan melakukan 

etika yang 

mendetail. Yaitu 

dengan cara:  

a) Menundukkan 

kepala. 

b) Merendahkan 

pandangan. 

c) Penuh 

konsentrasi. 

d) Selalu berdiam 

tidak bicar. 

e) Mendiamkan 

anggota fisik. 

f) Menjalankan 

perintah dengan 

cepat. 

g) Segera menjauhi 

larangan. 

h) Tidak memprotes 

keputusan Allah 

(takdir), dan lain-

lain. 

 

Etika kepada 

sesama,  Imām al-
Ghazāli lebih 
menekankan sasaran 

objeknya yaitu 

kepada orang awam 

dan kepada orang 

yang baru dikenal. 

 

bertakwa kepada Allah, 

yakni dengan 

mengerjakan perintah 

Allah dan meninggalkan 

laranganNya. 

 

Sedangkan etika kepada 

sesama kedua tokoh 

berpendapat bahwa 

manusia harus saling  

beretika antar sesama 

dalam kehidupan sehari-

hari mengingat manusia 

tidak bisa hidup sendiri. 

Tetap membutuhkan 

orang lain. Maka dari hal 

tersebut, etika antar 

sesama harus tetap 

dilakukan. Umat Islam 

harus menjaga 

kerukunan persaudaraan. 

 

2. Ḥāfiẓ Hasan al-

Mas‟ūdī 
Etika kepada Allah 

menurut Ḥāfiẓ 

Hasan al-Mas‟ūdī 
dengan cara 

bertakwa kepada 

Allah dan juga harus 

dibarengi: 

a) mengingat bahwa 
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manusia adalah 

hamba yang 

lemah . 

b) Hendaknya selalu 

mengingat 

kebaikan Allah 

dalam segala 

kondisinya. 

c) Hendaknya selalu 

meyakini adanya 

kematian. 

 

Etika kepada sesama 

sasaran objeknya 

yaitu etika kepada 

kedua orang tua, 

teman, saudara, dan 

tetangga. 

 

 

B. Hasil Perbandingan Pemikiran Antara Im m Al-Ghaz li Dan Ḥ fi  Ḥasan 

Al-Mas’ d  Tentang Etika Mencari Ilmu  

Imām Al-Ghazāli dengan karyanya kitab Bid yat al-Hid yah dan Ḥāfiẓ Ḥasan 

Al-Mas‟ūdī dalam karyanya Kitab Tays r al-Khall q mempunyai substansi 

masing-masing dalam etika mencari ilmu. Kedua kitab dengan persamaan dan 

perbedaaannya  diterapkan dalam trilogi etika mencari ilmu adalah sebagai 

berikut: 

1. Etika Individu 

a. Imām Al-Ghazāli pada etika individu menerangkan secara teknis, yaitu 

dengan menerapkan etika keseharian, menerangkan bagaiman pencari 
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ilmu beretika mulai dari bangun tidur sampai aktifitas sehari-hari. Dan 

juga meninggalkan maksiat yang membuat hati menjadi kotor. 

b. Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī pada etika individu lebih menekankan pada 

sifat-sifat yang harus dimiliki dan yang ditinggalkan oleh pencari ilmu. 

Karena menurut Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī pencari ilmu harus membekali 

diri dengan menjaga diri dari segala yang diharamkan. 

 

2. Etika Ketuhanan 

a. Imām Al-Ghazāli pada etika ketuhanan menerangkan secara teknis, yaitu 

bagaimana cara beretika yang benar saat pencari ilmu bermunajat kepada 

Allah. 

b. Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī menerangkan etika ketuhanan hanya secara 

umum saja, yaitu harus takwa pada Allah. Pencari ilmu harus 

melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya. 

3. Etika sosial 

a. Substansi Imām Al-Ghazāli dalam etika sosial, pencari ilmu harus 

berinteraksi dengan etika yang baik pada guru, orang tua, teman sebaya, 

orang awam, dan seorang kenalan. 

b. Substansi Ḥāfiẓ Ḥasan Al-Mas‟ūdī dalam etika mencari ilmu harus 

berinteraksi dengan etika yang baik pada guru, orang tua, teman sebaya, 

saudara, dan tetangga. 
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Dengan pendapat-pendapat etika tersebut dapat dikontruksikan pada 

masalah-masalah pendidikan khususnya kemerosotan moral yang sekarang 

terjadi. Dengan demikian, pencari ilmu mempunyai pondasi untuk bertingkah 

laku yang benar dengan etika yang baik, disekolah maupun ditempat lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada data dan analisis mengenai konsep etika mencari ilmu 

antara Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan Al-Mas‟ūdī, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Etika mencari ilmu didalam kitab Bid yat al-Hid yah karangan Imām al-

Ghazāli dan etika mencari ilmu didalam kitab Tays r al-Khall q karangan 

Ḥāfiẓ Ḥasan al-Mas‟ūdī 

a. Etika mencari ilmu didalam kitab Bid yat al-Hid yah karangan Imām al-

Ghazāli dapat dibagi menjadi 3: Etika terhadap diri sendiri meliputi etika 

atau adab dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga  meninggalkan maksiat. 

Etika kepada Guru mencari ilmu didasari keikhlasan, memuliakan guru, 

mentaati nasihat guru seperti halnya taatnya pasien kapada dokternya. Etika 

kepada Allah dan sesama  diwujudkan dengan etika-etika dalam 

bermunajat denganNya. Etika kepada sesama meliputi etika kepada orang 

tua, teman sebaya, orang awam, dan kenalan. 

b. Etika dalam mencari ilmu didalam kitab Tays r al-Khall q karangan Ḥāfiẓ 

Ḥasan al-Mas‟ūdī dapat dibagi menjadi 3: Etika terhadap diri sendiri. 

Memiliki sifat-sifat terpuji dan juga harus meninggalkan sifat-sifat yang 

dilarang oleh Allah. Etika kepada Guru. Mencari ilmu harus menghormati 
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guru, sebab kebaikan gurunya lebih besar dari kebaikan orang tuanya 

karena sang guru mendidik ruhani murid. Etika kepada Allah dan sesama. 

Dilakukan dengan takwa kepadaNya. Sedangkan etika kepada sesama yaitu 

berkisar etika kepada orang tua, teman sebaya, saudara, dan tetangga. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa etika mencari ilmu antara 

Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan Al-Mas‟ūdī memiliki persamaan 

perbedaaan serta hasil perbandingan. 

a. Persamaan-persamaan antara kedua tokoh terdapat pada etika kepada Allah 

dalam mencari ilmu harus dilandasi dengan ketakwaan. etika kepada guru, 

etika kepada sesama. Perbedaan-perbedaan antar kedua tokoh yaitu: 

Etika terhadap diri sendiri menurut al-Ghazāli lebih menekankan pada etika 

dalam kehidupan sehari-hari. Etika kepada Allah Al-Mas‟ūdī hanya 

membahas ketakwaan secara umum. Etika kepada sesama Al-Ghazāli 

membahas etika kepada orang awam dan orang kenalan. Sedangkan al-

Mas‟ūdī membahas etika kepada saudara dan tetangga. 

b. Pendapat Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Hasan Al-Mas‟ūdī dapat 

dikontribusikan pada masalah pendidikan, khususnya merosotnya etika-

etika pencari ilmu dizaman sekarang. Agar Pencari ilmu dapat 

menjadikannya pondasi untuk berperilaku yang baik dilingkungan sekolah 

maupun ditempat lain. 
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1. Saran 

1. Bagi peneliti, pemikiran Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan al-Mas‟ūdī tentang 

etika mencari ilmu ini dapat dijadikan acuan dalam mengintrospeksi diri 

sendiri, memperbaikinya agar menjadi pribadi yang bermanfaat baik bagi diri 

sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. 

2. Bagi murid, pemikiran Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan al-Mas‟ūdī tentang 

etika mencari ilmu ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menuntut ilmu 

agar ilmu yang diperoleh bermanfaat didunia maupun akhirat, serta 

bermanfaat untuk diri sendiri dan sesama. 

3. Bagi lembaga pendidikan, pemikiran Imām al-Ghazāli dan Ḥāfiẓ Ḥasan al-

Mas‟ūdī tentang etika mencari ilmu ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memperhatikan proses interaksi antara para pencari ilmu maupun yang lain. 

Agar terjaganya moral yang baik serta terwujudnya ketaatan dalam menjaga 

etika atau adab di lembaga sekolah.  
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