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Etika merupakan pilar utama dalam membangun sebuah tatanan kehidupan 

manusia. Etika membantu manusia untuk merumuskan dan menentukan sikap yang 

tepat dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dalam 

hubungannya dengan dirinya sendiri maupun orang lain. Manusia yang tidak 

menggunakan etika dalam menjalani kehidupan sehari-harinya berarti tergolong 

manusia yang tidak bisa menjadi pelaku sosial, politik, budaya, pendidikan, dan 

lainnya, yang patut diperhitungkan. Etika yang krisis pada zaman sekarang 

menyadarkan kita semua untuk berlomba-lomba dalam memperbaikinya, minimal 

dari diri sendiri.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika menuntut ilmu dalam kisah 

Nabi Musa a.s dan Khidir (Q.S al-Kahfi ayat 69-78) menurut penafsiran Ahmad 

Mushthafa al-Maraghiy dalam tafsir al-Maraghiy dan penafsiran M. Quraish Shihab 

dalam tafsir al-Mishbah. Penelitian ini merupakan penelitan kepustakaan atau biasa 

dikatakan Library Research dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian 

merupakan sudut pandang dari penafsiran atau paradigma yang dianut penafsir 

mengenai ayat kisah ini. Dalam proses menganalis dan membahas penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan bahan referensi yang ada kaitannya dengan judul. 

Karena sifatnya kepustakaan, maka sumber datanya pun diambil dari buku-buku 

literatur.  

Hasil penelitan menunjukkan terdapat: 1) Penafsiran Ahmad Mushthafa Al-

Maraghiy dan penafsiran M. Quraish Shihab tentang surat al-Kahfi ayat 69-78 dalam 

tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Mishbah yaitu Al-Maraghi menggunakan metode ijmali 

(global) dan tahlili dan menjelaskan secara detail kejadian dan peristiwa per ayat. 

Pada penafsirannya, ia sering mengaitkan peristiwa atau kata dalam ayat secara logis 

sehingga kisah pada ayat terkesan runtut dan detail. Sedangkan M. Quraish Shihab 

menggunakan metode penulisan tafsir tahlili dan maudhu’i (tematik) dan menjelaskan 

isi kandungan ayat satu persatu terlebih dahulu mengulas secara global isi kandungan 

surat secara umum dengan mengaitkan ayat lain yang berkaitan yang memiliki tema 

yang sama. 2) Etika Menuntut Ilmu dalam al-Qur‟an surat al-Kahfi ayat 69-78 yang 

dapat diambil dari kisah Nabi Musa a.s dan Khidir yaitu tentang sifat dan akhlak 

seorang pelajar yang harus dimiliki yaitu kegigihan, sifat rasa ingin tahu, ketabahan 

dan kesabaran, hormat dan rendah diri, serta menjaga kesopanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan lainnya adalah 

penekanannya terhadap ilmu. Al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW. mengajak 

kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta 

menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Dalam 

perspektif Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul dari 

makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. Dan berkali-kali 

pula al-Qur‟an dan Hadits Rasulullah SAW. menunjukkan betapa tinggi 

kedudukan orang-orang mukmin yang berilmu pengetahuan.
1
 

Menurut al-Ghazali menuntut ilmu merupakan kewajiban manusia, laki-

laki dan perempuan, tua dan muda, orang dewasa dan anak-anak menurut cara-

cara yang sesuai dengan keadaan, bakat dan kemampuan. Bahwa menuntut lmu 

merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah (tanpa membedakan jenis 

kelamin) dasarnya terdapat di dalam al-Qur‟an maupun di dalam al-Hadits.
2
 Al-

Qur‟an sebagai sumber utama ajaran agama Islam mengandung perintah untuk 

menuntut ilmu pengetahuan. Ayat al-Qur‟an yang pertama diturunkan oleh Allah 

                                                           
1
 Basuki dan M. Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 

2007), 27-28. 
2
 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 

401. 
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kepada Nabi Muhammad SAW. adalah yang berkaitan menuntut ilmu seperti 

firman Allah dalam Surah al-A‟laq ayat 1-5 sebagai berikut: 

   
      

      
   

      
       

    
 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah. Yang mengajar dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa 

yang ia tidak tau” 

 

Kata-kata membaca, mengajar, pena dan mengetahui jelas hubungannya 

dalam pengertian ayat di atas, yaitu erat sekali dengan ilmu pengetahuan. 

Selanjutnya ayat itu datang bukan dalam bentuk pernyataan, tetapi dalam bentuk 

perintah, tegasnya perintah bagi setiap manusia muslim untuk mencari ilmu 

pengetahuan.
3
 

Islam juga mengajarkan bahwa dalam menuntut ilmu berlaku prinsip tak 

mengenal batas dimensi, ruang dan waktu. Artinya di manapun/di negara 

manapun dan kapanpun (tak mengenal batas waktu) kita bisa belajar. Prinsip 

bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal batas dimensi ruang adalah Sabda 

Rasulullah, yaitu: 

ِع   وُا ْط ُا ُا و واْط ِع ْط َم  َم اَم ْط  ِع الِّص ْط

                                                           
3
 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 44. 
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“Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina” (H.R. Ibnu Barri) 

Dan prinsip bahwa belajar itu tidak mengenal batas dimensi waktu atau 

seumur hidup: 

 وُا ْط ُا ُا واْط ِع ْط َم  ِع َم واْط َم ْط ِع وِع َم وا ّل ْط ِع 
 

“Carilah ilmu dari buaian ibu (lahir) sampai ke liang lahat (wafat)”
4
 

Islam juga menjanjikan derajat yang tinggi untuk orang berilmu. Allah 

berfirman: 

  َيَم ْط َم ِع واُا واَّل ِع ْط َم  َمو َم َيُا ْطو  ِع ْط ُا ْط  َمواَّل ِع ْط َم  ُا وَيُا ْطو واْط ِع ْط َم  َم َم َم ٍت 
 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”
5
 

Sebagaimana prinsip yang telah dikemukakan di atas, bahwa menuntut 

ilmu sejauh mungkin bahkan sampai ke negeri Cina. Pengertian tersebut diartikan 

sebagai perintah untuk mencari ilmu walaupun tempat ilmu itu sangat jauh, di 

manca Negara. Maka, di manapun ilmu berada tidak ada halangan bagi umat 

Islam untuk menuntutnya, walaupun beda budaya, agama dan etnisitas. 

Banyaknya cendekiawan muslim belajar ke luar negeri baik ke Amerika, Eropa, 

                                                           
4
 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, Cet. 2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

13 
5
 Muhammad Nasib ar-Rifa‟I, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 

2000), 628. 
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Australia atau ke Negara Asia merupakan cerminan dari Sabda Nabi yang 

disebutkan di depan.
6
 

Di dalam menuntut ilmu terdapat sesuatu yang amat penting yang perlu 

diketengahkan, yaitu adab/etika dalam menuntut ilmu. Etika membantu manusia 

untuk merumuskan dan menentukan sikap yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, 

yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dalam hubungannya dengan dirinya 

sendiri maupun orang lain. Etika berlaku bagi manusia yang sedang menjalankan 

peran di dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan. Manusia yang tidak 

menggunakan etika dalam menjalani kehidupan sehari-harinya berarti tergolong 

manusia yang tidak bisa menjadi pelaku sosial, politik, budaya, pendidikan, dan 

lainnya, yang patut diperhitungkan.
7
 Dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidhir 

terkandung kisah inspiratif untuk dunia pendidikan terutama berkaitan dengan 

etika seseorang dalam menuntut ilmu yang tertulis dalam surat al-Kahfi ayat 69-

78. Ayat tersebut menceritakan tentang kisah Nabi Musa (murid) yang belajar 

kepada Nabi Khidhir (guru), yang derajatnya di bawah Nabi Musa, karena Musa 

adalah seorang Nabi yang termasuk dalam salah satu Rasul ulul azmi yang lima.  

Menurut terjemahan surat al-Kahfi ayat 69-78 menceritakan kisah proses 

pembelajaran Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidhir. Namun tidak cukup 

dengan membaca secara tekstual untuk mengetahui dan memahami ayat di atas. 

                                                           
6

Djamaluddin Darwis, Dinamika Pendidikan Islam: Sejarah Ragam dan Kelembagaan 

(Semarang: RaSAIL, 2006), 160-161. 
7
 Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer (Bandung: PT. Refika 

Aditama), 20-21. 
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Dalam Islam, ilmu yang menjelaskan atau menguraikan ayat-ayat al-Qur‟an 

supaya mudah dipahami sesuai kontekstual ialah ilmu tafsir. Secara bahasa, tafsir 

bermakna menyingkap sesuatu yang tertutup. Adapun menurut istilah para ulama, 

yang dimaksud dengan tafsir adalah menerangkan kandungan makna al-Qur‟an 

al-Karim.
8
 

Keutamaan ilmu tafsir ialah terkandung dalam dalil al-Qur‟an, surat 

Shaad ayat 29, sebagai berikut:
9
  

   
  

  
      

 
38:29 “Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat 

pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.” 

Ayat di atas menerangkan tentang perintah Allah supaya manusia 

memahami dan memperhatikan ayat-ayat al-Qur‟an. Dengan ilmu tafsir maka 

umat manusia akan lebih memahami makna-makna ayat al-Qur‟an dengan lebih 

menyeluruh. 

Studi terhadap al-Qur‟an dan metodologi tafsir selalu mengalami 

perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan perkembangan kondisi 

sosial budaya dan peradapan manusia. Oleh karena itu muncullah metodologi 

                                                           
8

 Ari Wahyuni, Keutamaan Ilmu Tafsir, www.abumushlih.com/tafsir-al-fatihah-1.html/., 

diakses 15 februari 2015, jam 20.00. 
9
 Al-Qur’an, 38: 29. 

http://www.abumushlih.com/tafsir-al-fatihah-1.html/
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tafsir modern kontemporer. Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi tafsir 

modern kontemporer  dapat dipandang sebagai upaya penembangan tafsir dalam 

rangka merespon tantangan zaman. Beberapa metode tafsir modern kontemporer 

yaitu, metode ijmali (global), tahlili (analisis), muqarin (perbandingan), dan 

maudhu’i (tematik). Beberapa di antaranya tafsir modern kontemporer ialah tafsir 

al-Maraghi dan tafsir al-Mishbah. 

Tafsir al-Maraghi ditulis oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi, yang 

merupakan salah satu ulama kontemporer terbaik, Al-Maraghi adalah mufassir 

yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara uraian 

global dan uraian rincian, yaitu ma’na ijma-li dan ma’na tahlili. Selain itu Al-

Maraghi menggunakan ayat dan atsar (riwayat) dan ra’yi (nalar) sebagai sumber 

dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an. Tafsir Al-Maraghi pertama kali 

diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo, terdiri atas 30 juz. Terbitan kedua terdiri 

dari 10 jilid, dimana setiap jilid berisi 3 juz, yang banyak beredar di Indonesia. 

Dalam konteks kekinian, merupakan keniscayaan bagi mufassir untuk melibatkan 

dua sumber penafsiran, aql (akal) dan nasq (nash al-Qur‟an dan Hadits). Karena 

hampir tidak mungkin menyusun tafsir kontemporer dengan mengandalkan 

riwayat yang cukup terbatas dan sebaliknya, melakukan penafsiran dengan 

mengandalkan akal semata juga tidak mungkin, karena dikhawatirkan rentan 

terhadap penyimpangan-penyimpangan. Tafsir al-Maraghi sangat dipengaruhi 

oleh tafsir-tafsir sebelumnya, terutama tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha. Hal 
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ini dikarenakan Rasyid Ridha merupakan guru yang memberikan bimbingan 

kepada Al-Maraghi di bidang tafsir.
10

  

Tafsir Al- Mishbah adalah tafsir yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Quraish 

Shihab, yang terdiri dari 15 volume dan mulai ditulis pada tahun 2000 sampai 

2004. Tafsir Al-Mishbah adalah tafsir yang sangat berpengaruh di Indonesia. 

Tafsir  yang menarik dan khas, serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah 

pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah 

SWT. Quraish Shihab bukan satu-satunya pakar al-Qur‟an dan tafsir di Indonesia, 

tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur‟an 

dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan 

lebih unggul dari pada lainnya. Metode tafsir yang digunakan oleh Quraish 

Shihab ialah mengkombinasikan metode tahlili (analisis) dan maudhu’i (tematik), 

sehingga dalam penafsirannya Quraish Shihab menjelaskan ayat-ayat, surat demi 

surat sesuai dengan susunan mushaf, kemudian dibahas secara tematik, supaya 

dapat menghidangkan pandangan dan pesan al-Qur‟an secara lebih mendalam dan 

menyeluruh menyangkut tema-tema yang dibicarakan. Adapun corak yang 

digunakan dalam tafsir Al-Mishbah adalah corak ijtima’i atau kemasyarakatan. 

Tafsir Al-Misbah dipengaruhi oleh tafsir-tafsir dan pemikiran para ulama besar 

                                                           
10

 Hujjatul Islam, Ahmad Musthafa al-Maraghi Ulama Kontemporer Terbaik, 

www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486938&itemid=258, Diakses 

15 Februari 2015, jam 20.00. 

http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486938&itemid=258
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Islam sebelumnya yaitu Sayyid Quthub, Muhammad Thahir ibnu Asyur dan tafsir 

karangan pemimpin tertinggi Al-Azhar lainnya.
11

 

Kedua tafsir kontemporer di atas merupakan tafsir yang sesuai untuk 

mempelajari dan memahami lebih dalam tentang kisah Nabi Musa dan Nabi 

Khidhir yang tertuang dalam surat al-Kahfi ayat 69-78 dengan membandingkan 

kedua tafsir tersebut, yang berkenaan dengan etika seseorang di dalam menuntut 

ilmu. Karena melihat dari sosio-historis dari kedua tafsir yang berbeda, baik dari 

biografi maupun background pendidikannya, dan yang paling penting adalah 

kondisi sosial serta corak dari penafsiran kedua tokoh tersebut. Karena Dalam 

konteks kajian atas peran seorang tokoh, kondisi sosial semasa hidupnya tersebut 

merupakan hal yang sangat penting. Asumsinya, jelas bahwa seorang pemikir 

pasti terbentuk oleh kondisi yang melingkupinya, karena sepenggal pemikiran 

tidak lain dari respon terhadap realitas sosial itu sendiri. Karena itu, urgensi 

kondisi sosial ini dihadirkan antara lain untuk melihat pengaruhnya terhadap 

corak pemikirannya dalam memahami ayat-ayat suci al-Qur‟an. Dan dari situlah 

penulis bisa melihat perbandingan antara penafsiran kedua tokoh. 

Mengingat mencari ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada 

Allah SWT., maka ada beberapa tatakrama/akhlak yang harus diperhatikan oleh 

setiap pencari ilmu (termasuk mahasiswa).
12

 

                                                           
11

 Tim Cendekiawan Muslim, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve) jilid 7. 
12

 Muchsin, Pendidikan, 23. 
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Dalam lembaga pendidikan, etika sedikit banyak menjadi problem 

lembaga pendidikan belum sepenuhnya peduli dengan etika khususnya etika 

seorang murid terhadap gurunya apalagi dengan era globalisasi ini, etika sedikit 

demi sedikit mulai terkikis dari pribadi anak didik. Perilaku anak didik secara 

umum sudah banyak yang keluar dari norma agama maupun norma susila. 

Dengan demikian tidak berlebihan jika orang yang berkata bahwa yang paling 

menonjol dalam diri manusia, bahkan sifat-sifatnya adalah kekuatan etikanya. 

Selain itu, kaitannya dengan orang yang menuntut ilmu etika/adab murid terhadap 

gurunya sangatlah penting, karena tanpa etika ilmu yang diperoleh kurang 

bermanfaat. 

Sehubungan dengan pentingnya etika menuntut ilmu tersebut, dimana 

etika seorang murid terhadap gurunya yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

merasa perlu untuk membahas dan mendalami lebih jauh tentang ayat yang 

membahas hal itu dengan membandingkan dua tafsir yaitu tafsir al-Maraghi 

dengan tafsir al-Mishbah. Yang mana penulis ingin mencoba menyandingkan dua 

penafsiran tersebut, dan mencoba mengkomparasikan untuk mengetahui apakah 

ada persamaan antara konsep yang disampaikan oleh kedua tafsir (tafsir al-

Maraghi dan tafsir al-Mishbah) serta untuk mengetahui apakah ada perbedaan di 

antara keduanya, kemudian diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi masukan kepada praktisi pendidikan yang ada di STAIN Ponorogo dan 

kemudian menjadikannya pertimbangan dalam praktik proses belajar mengajar 

dari permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat skripsi berjudul: “ETIKA 
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MENUNTUT ILMU DALAM AL-QUR’AN SURAH AL-KAHFI AYAT 69-78 

TAFSIR AL-MARAGHI DAN TAFSIR AL-MISBAH” 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana etika menuntut ilmu dalam tafsir al-Maraghi Q.S. al-Kahfi ayat 

69-78? 

2. Bagaimana etika menuntut ilmu dalam tafsir al-Misbah Q.S. al-Kahfi ayat 69-

78? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara etika menuntut ilmu menurut 

tafsir al-Maraghi dengan tafsir al-Misbah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui etika menuntut ilmu dalam tafsir al-Maraghi Q.S. al-Kahfi 

ayat 69-78. 
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2. Untuk mengetahui etika menuntut ilmu dalam tafsir al-Misbah Q.S. al-Kahfi 

ayat 69-78. 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara etika menuntut ilmu 

menurut tafsir al-Maraghi dengan tafsir al-Misbah. 

 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Secara Teoritis 

Manfaat kajian ini adalah untuk memperkaya keilmuan tentang etika 

menuntut ilmu dalam penafsiran al-Qur‟an dan berbagai permasalahan di 

dalamnya dengan metode analisa terhadap tafsir al-Maraghi karya Ahmad 

Musthafa al-Maraghi dan tafsir al-Misbah, karya M. Quraish Shihab, agar 

dihasilkan pemahaman yang menyeluruh dan praktis mengenai etika menuntut 

ilmu. Sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan semua pihak yang terlibat 

dalam dunia pendidikan. 

2. Manfaat Secara Praktis   

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi: 

a. Bagi peneliti adalah untuk mengembangkan metode berfikir analisis, 

nemambah wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian. 
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b. Bagi pelaku pendidikan, diharapkan kajian ini dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai etika yang harus 

dimiliki oleh seorang penuntut ilmu berdasarkan penafsiran al-Qur‟an. 

c. Bagi lembaga STAIN Ponorogo, sebagai dokumen yang dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran serta memberikan pengetahuan dasar kepada para 

pembaca yang berminat mendalami permasalahan dalam penulisan ini. 

 

 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah penelitian Sayidah, 

mahasiswa fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo yang berjudul Studi Komparasi 

Pemikiran tentang Etika Mencari Ilmu antara Muhammad Atiyyat al-Abrashi dan 

Muhammad Syakir dalam Kitab Wasaya al-Aba’ li’l-Abna’ pada tahun 2011 

dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Etika terhadap guru menurut Muhammad Syakir dengan Muhammad „Atiyyat 

al-„Abrashi berbeda, kalau menurut Muhammad Syakir hanya menekankan 

pada aspek secara lahiriyah saja, baik ketika pelajaran berlangsung maupun di 

luar pembelajaran, karena dalam kitab Wasaya al-Aba’ li’l-Abna yang 

dikarang beliau di peruntukkan terhadap orang mencari ilmu tingkat pemula 

atau ibtidaiyah, sedangkan kalau menurut Muhammad „Atiyyat al-„Abrashi 

tidak hanya pada aspek lahiriyah saja, tetapi juga pada aspek batiniyah, karena 
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etika terhadap guru tersebut di peruntukkan bagi semua orang yang mencari 

ilmu. 

2. Etika terhadap teman belajar menurut Muhammad Syakir dengan Muhammad 

„Atiyyat al-„Abrashi berbeda, kalau menurut beliau menekankan pada aspek 

lahiriyah, yaitu etika terhadap sesama teman belajar baik laki-laki atau 

perempuan, baik tua atau muda, karena etika ini diperuntukkan terhadap orang 

yang mencari ilmu tingkat pemula, sedangkan menurut Muhammad „Atiyyat 

al-Abrashi tidak hanya menekankan pada aspek lahiriyah saja, tetapi juga 

pada aspek batiniyah, karena etika terhadap teman belajar tersebut di 

peruntukkan bagi semua orang yang mencari ilmu. 

3. Etika dalam belajar menurut Muhammad Syakir dengan Muhammad „Atiyyat 

al-„Abrashi berbeda, kalau menurut Muhammad Syakir hanya menekankan 

pada aspek lahiriyah yaitu tentang kontinuitas belajar, memanage waktu 

belajar, metode serta menjahui perdebatan, karena etika ini di peruntukkan 

terhadap orang yang mencari ilmu tingkat pemula, sedangkan kalau menurut 

Muhammad „Atiyyat al-„Abrashi tidak hanya pada aspek lahiriyah saja, akan 

tetapi juga pada aspek batiniyah, karena ini di peruntukkan terhadap semua 

orang yang mencari ilmu. 

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan saudara Mar‟atus 

Sholikhah, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam STAIN Ponorogo 

pada tahun 2012 yang berjudul Etika belajar dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim 
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Tariq al-Ta’allum karya Imam Burhan al-Din al-Zarnuji, dengan hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Etika siswa terhadap ilmu yang terdapat dalam Kitab ta’lim al-Muta’allim 

Tariq al-Ta’allum karya Imam Burhan al-Din al-Zarnuji meliputi; Seorang 

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

menuntut ilmu, menghormati atau ta’zim terhadap ilmu dan ahli ilmu, 

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

sungguh dalam belajar dan berdoa sebelum memulai belajar. 

2. Etika siswa terhadap guru dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim Tariq al-

Ta’allum karya Imam Burhan al-Din al-Zarnuji meliputi seorang siswa harus; 

menghormati guru dengan memuliakannya, menyerahkan urusan pemilihan 

bidang ilmu terhadap guru dan mendengarkan penjelasan guru dengan penuh 

hormat. 

Adapun yang membedakan antara dua penelitian tersebut dan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti adalah: Dalam penelitian ini, peneliti tetap akan 

membahas mengenai etika mencari ilmu, namun yang akan dibidik adalah tentang 

etika/adab seorang murid di dalam menuntut ilmu dalam kisah Nabi Musa dan 

Nabi Kidhir surat al-Kahfi ayat 69-78 dengan menggunakan penafsiran al-Qur‟an 

yaitu tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Misbah. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
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Menurut penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif,
13

  karena data-data yang terkumpul berupa kata-kata atau kalimat-

kalimat. Metode yang digunakan adalah metode komparatif (perbandingan), 

yaitu pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan 

(mengkomparasikan) serta memaparkan secara jelas pandangan M. Quraish 

Shihab dan al-Maraghi tentang etika menuntut ilmu. Dari hasil pemaparan 

pendapat kedua tokoh tersebut, penulis akan menganalisa serta 

membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut. Adapun jenis penelitian yang 

digunakan adalah kepustakaan/library research yaitu mengumpulkan data 

atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau 

pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan 

untuk penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan.
14

 Pendekatan ini digunakan untuk memahami etika mencari ilmu 

dalam Q.S. al-Kahfi ayat 69-78 tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Misbah  

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam membuat 

skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan atau rujukan 

utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

                                                           
13

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 60-61.  
14

 Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN 

Po, 2011), 53.  
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manganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut. Adapun sumber 

data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Sumber data primer merupakan bahan utama tau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian untuk meningkatkan dan menganalisis 

penelitian tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah 

tafsir al-Qur‟an surat al-Kahfi ayat 69-78 tafsir al-Maraghi dan tafsir al-

Misbah yang membahas tentang etika/adab menuntut ilmu. 

b. Sumber Data Sekunder merupakan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-

tokoh lain yang masih berkaitan dengan kajian ini, di antaranya: 

1) Abd. Haris, Etika Hamka (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 

2010). 

2) Syekh „Abdul Qadir Jailani, Wasiat Terbesar Sang Guru Besar 

(Jakarta: Sahara Intisains, 2010). 

3) Barmawie Umary, Materi Akhlak (Solo: Ramadhani, 1995). 

4) Syekh Abdul Qadir al-Jailani, Menelusuri dan Memahami Jalan 

Kesufian (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008). 

5) Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2009). 

6) Nurwadjah Ahmad, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan: Hati yang Selamat 

Hingga Kisah Luqman (Bandung: Marja, 2010). 

7) Al-Qur‟an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan), Cet. 3 (Jakarta: 

Departmen Agama RI, 2009). 
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8) Ahmad Muhammad Yusuf, Himpunan Dalil dalam al-Qur’an dan 

Hadits (Jakarta: PT Media Suara Agung, 2008). 

9) Ahmad Izzan dan Saehudin, Tafsir Pendidikan (Tangerang: Shuhuf 

Media Insani, 2012. 

10) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2006). 

11) Mohammad Adib, Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, 

dan Logika Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 

12) M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter 

Generasi Muda (Bandung: Marja, 2012). 

13) Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam 

Keluarga (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). 

14) Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, Metodik Khusus 

Pengajaran Agama Islam (IAIN di Pusat: Direktorat Pembinaan 

Perguruan Tinggi Agama Islam, 1981). 

15) Abu Bakar Aceh, Pengantar Ilmu Tarekat: Kajian Historis tentang 

Mistik (Solo: Ramadhani, 1996). 

16) Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo Sufisme (Jakarta: 

PT rajaGrafindo Persada, 2002). 

17) Tim Karya Ilmiah Purna Siswa 2011 RADEN (Refleksi Anak Muda 

Pesantren) Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Po. Pes, Jejak Sufi: 

Membangun Moral Berbasis Spiritual (Kediri: Lirboyo Press, 2014). 
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18) Sokhi Huda, Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah 

(Yogyakarta: PT. LKiS pelangi Aksara, 2008). 

19) Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi: Pesan-pesan al-Qur’an tentang 

Pendidikan (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2013). 

20) Ummu Salamah, Sosialisme Tarekat: Menjelajahi Tradisi dan amaliah 

Spiritual Sufisme (Bandung: Humaniora, 2005). 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka 

yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang 

diteliti.  Teknik ini dilakukan dengan membaca buku-buku literer baik itu 

buku primer (sumber utama) maupun buku yang bersifat sekunder (sumber 

pembantu/pendukung). Data yang ada dalam kepustakaan tersebut 

dikumpulkan dan diolah dengan cara: 

a. Editing, yaitu penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua 

data yang terkumpul dari segi kelengkapan, kejelasan makna atau maksud, 

kesesuaian dan keseragaman antara masing-masing data.  

b. Organizing, yaitu penulis menyususn dan mensistematiskan data-data 

yang telah diperoleh, menjadikannya dalam beberapa paragraf, serta 
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menguraikannya dalam tiga sub bab yang telah direncanakan, sesuai 

dengan rumusan masalah.  

c. Penemuan hasil data, yaitu penulis melakukan analisis lanjutan terhadap 

hasil organizing dengan menggunakan kaidah atau teori dan dalil-dalil 

yang penulis susun dalam bab sebelumnya. Sehingga pada proses ini telah 

diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai 

bentuk temuan dalam penelitian tersebut. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut 

dapat  ditafsirkan.
15

 Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data 

kualitatif.  Yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara 

langsung.
16

 Dari data yang telah terkumpul yang diambil dari data 

kepustakaan yaitu tafsir, buku dan dokumen serta karya ilmiah tersebut 

kemudian diadakan analisis dengan menggunakan beberapa metode. 

Analilis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

                                                           
15

 H. Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102. 
16

 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

1995), 134.  
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suatu kesimpulan.
17

 Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam 

analisis data adalah: 

Langkah pertama, memahami konsep etika menuntut ilmu secara 

umum serta mengetahui dalil-dalil sebagai landasan teori/dasar konsep etika 

menuntut ilmu dalam al-Qur‟an dan Hadits. Maka dalam hal ini peneliti 

menghimpun data-data dari literatur yang memuat tentang materi etika 

menuntut ilmu khususnya pada studi konsep etika menuntut ilmu berdasarkan 

al-Qur‟an, hadits, pendapat ulama‟/tokoh, dan sebagainya.  

Langkah kedua, mengetahui sejarah hidup (sosio-historis) pada masa 

kehidupan Ahmad Musthafa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab. Maka yang 

penulis himpun adalah data-data dan literatur yang mendiskripsikan tentang 

sejarah hidup kedua tokoh sebagi pendekatan historis dalam penelitian ini. 

Langkah ketiga, mengkaji tentang etika menuntut ilmu dalam surat al-

Kahfi menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab. Maka 

penulis menghimpun data-data dan literatur yang menjelaskan tentang etika 

menuntut ilmu kedua tokoh tersebut. 

Langkah keempat, menelaah/menganalisis dengan seksama konsep  

etika menuntut ilmu dalam surat al-Kahfi pespektif kedua tokoh, sehingga 

dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat tentang konsep etika 

                                                           
17

 Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi: Kuantitatif, Kualitatif, Library, dan PTK Edisi Revisi (Ponorogo: Lembaga 

Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2014), 60. 
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menuntut ilmu antara Ahmad Musthafa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab 

sebagai studi komparatif dalam penelitian ini. 

Langkah kelima, sebagai proses akhir yaitu menyimpulan. Semua ayat 

yang berkaitan dihimpun dan dikaji secara mendalam, baik dilihat dari 

berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbabun nuzul, pemahaman 

kosa kata dan sebagainya.
18

 

 

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat dicerna 

secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam laporan 

penelitian ini, peneliti mengelompokkan menjadi 6 bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

selengkapnya sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum kajian ini, 

yang isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka dan landasan teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan dengan demikian merupakan pengantar penelitian ini. 

                                                           
18

 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

1918), 151. 
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Bab II Berisi bahasan mengenai teori konsep etika menuntut ilmu yang 

meliputi: Pengertian etika, Etika menuntut ilmu, dan Etika menuntut ilmu dalam 

perspektif Islam 

Bab III Berisi tentang biografi pengarang dan penafsiran ayat-ayat etika 

menuntut ilmu, meliputi: biografi pengarang Ahmad Musthafa al-Maragy 

(perjalanan intelektual pengarang, karya dari pengarang, kondisi sosial dan corak 

pemikiran al-Maraghi), dan penafsiran ayat-ayat etika menuntut ilmu dalam surat 

al-Kahfi ayat ayat 69-78 (perspektif al-Maraghy) 

Bab IV Berisi tentang biografi pengarang dan penafsiran ayat-ayat etika 

menuntut ilmu, meliputi: biografi pengarang Muhammmad Quraish Shihab 

(perjalanan intelektual pengarang, karya dari pengarang, kondisi sosial dan corak 

pemikiran al-Misbahi), dan penafsiran ayat-ayat etika menuntut ilmu dalam surat 

al-Kahfi ayat ayat 69-78 (perspektif al-Misbah) 

Bab V Berisi tentang  analisis perbandingan terhadap kedua tafsir (etika 

menuntut ilmu menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Misbah), dengan mencoba 

mempertemukan kedua penafsiran tersebut untuk mencari persamaan dan 

perbedaan antara keduannya. 

Bab VI Berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil analisa dan 

saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Etika  

Dari segi etimologi (ilmu asal-usul kata), etika berasal dari bahasa Yunani, 

Ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat.
19

 Sedangkan secara terminologis, 

dapat diartikan: (1) menjelaskan arti baik/buruk, (2) menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan, (3) menunjukkan tujuan dan jalan yang harus dituju dan (4) 

menunjukkan apa yang harus dilakukan.
20

 Etika merupakan istilah lain dari 

akhlak atau moral, tetapi memiliki perbedaan yang substansial karena konsep 

akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia; konsep 

etika pandangan tentang tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat, 

sedangkan konsep moral lebih cenderung dilihat dalam perspektif social 

normative dan ideologis. 
21

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Etika adalah 

ilmu apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 

(akhlak).”
22

  

                                                           
19

 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2013), Cet. XII, 75.     
20

 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, Akhlak Tasawuf (Surabaya: IAIN SA Press, 

2011), Cet. I, 59. 
21

 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), Cet. I, 26. 
22

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), 17. 
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Sidi Gazalba mengatakan bahwa etika adalah teori tentang laku-perbuatan 

manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh 

akal.  

Ahmad Amin menjelaskan bahwa etika adalah suatu pengetahuan yang 

menjelaskan arti baik dan buruk, yang menerangkan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh seseorang kepada yang lain, menyatakan tujuan yang harus dituju 

oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa yang harus diperbuat.
23

 

K. Bertens mendefinisikan etika sebagai “Ilmu pengetahuan tentang 

filsafat moral yang tidak membahas fakta, tetapi lebih cenderung pada nilai, 

bukan tentang karakter tetapi tentang ide perilaku manusia.”
24

 

Pengertian etika lebih lanjut dikemukakan oleh Ki hajar Dewantara. 

Menurutnya etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) 

di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik 

pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai 

mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. 

Berikutnya dalam Encyclopedia Britanica, etika dinyatakan sebagai 

filsafat moral, yaitu yang sistematik mengenai sifat sadar dari konsep-konsep nilai 

baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya.
25

 

                                                           
23

 Abd. Haris, Etika Hamka: Konstruksi Etik Berbasis Rasional-Religius (Yogyakarta: PT. 

LKiS Printing Cemerlang, 2010), 34. 
24

 Ampel, Akhlak, 59-60. 
25

 Nata, Akhlak, 76. 
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Dari beberapa definisi etika tersebut di atas dapat segera diketahui bahwa 

etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi 

objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran 

atau filsafat. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, 

penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu 

apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina dan 

sebagainya. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat 

berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. 

Dengan ciri-cirinya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang 

dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika 

adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.
26

 

 

B. Etika Menuntut Ilmu  

Di dalam menuntut ilmu pengetahuan, etika sangat membantu manusia 

untuk merumuskan atau menentukan sikap yang tepat dalam kehidupan sehari-

hari, yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dalam hubungannya dengan dirinya 

maupun orang lain. Etika perlu bagi manusia dalam memilih tindakan yang 

dilakukannya. Etika ini juga berlaku bagi manusia yang sedang menjalankan 

peran di dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan. Manusia yang tidak 
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 Nata, Akhlak, 76-77. 
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menggunakan etika dalam menjalani kehidupan sehari-harinya berarti tergolong 

manusia yang tidak bisa menjadi pelaku sosial, politik, budaya, pendidikan, dan 

lainnya, yang patut diperhitungkan.
27

  

 Mengingat mencari ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada 

Allah SWT.
28

, maka dalam etika peserta didik, peserta didik memiliki kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Dalam buku yang ditulis oleh 

Ramayulis, menurut al-Ghazali ada sebelas kewajiban peserta didik, yaitu:
29

 

1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqorub (mendekatkan) diri kepada 

Allah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk 

mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela, seperti 

yang terdapat dalam Q.S. adz-Dzariyat ayat 56 yaitu: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku” (Ad-Dzariat [51]: 56) 

2. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. 

Dalam hal ini Allah berfirman: 

“Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang 

sekarang” (Adh Dhuha [93]: 04) 

3. Bersikap tawadhu’ (rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan 

pribadi untuk kepentingan pendidikannya. 

                                                           
27

 Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer (Bandung: PT. Refika 

Aditama), 20-21.  
28

 Muchsin, Pendidikan, 23. 
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4. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. 

5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk tujuan ukhrawi maupun untuk 

duniawi. 

6. Belajar dengan bertahap dengan cara memulai pelajaran yang mudah menuju 

pelajaran yang sulit. 

7. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian hari beralih pada ilmu yang 

lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara 

mendalam. 

8. Mengenal nila-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

9. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. 

10. Mengenal nilai-nilai prakmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang 

dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia akhirat. 

11. Anak didik harus tunduk pada nasihat pendidik. 

Agar peserta didik mendapatkan keridhaan dari Allah dalam menuntut 

ilmu, maka peserta didik harus mampu memahami etika yang harus dimilikinya, 

yaitu: 

1. Peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut 

ilmu. 

2. Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi roh dengan berbagai 

sifat keutamaan. 

3. Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai 

tempat. 
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4. Setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. 

5. Peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah.
30

 

Etika peserta didik yang dirumuskan di atas perlu disempurnakan dengan 

empat akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu. 

1. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa 

sebelum ia menuntut ilmu, sebab belajar merupakan ibadah yang harus 

dikerjakan dengan hati yang bersih. 

2. Peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi 

jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. 

3. Seseorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan 

sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. 

4. Seseorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu dan menghormati guru atau 

pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan menggunakan 

beberapa cara yang baik.
31

 

Secara rinci etika seorang pencari ilmu (tholib al-Ilm) pernah 

dikemukakan oleh Rois Akbar, pendiri Jam‟iyah Nahdlatul Ulama, KH Hasyim 

Asyiari dalama kitabnya Adaab al-Aalim wal Muta’alim bahwa etika pencari ilmu 

(termasuk mahasiswa) itu dapat dibagi atas tiga macam: etika terhadap dirinya 

sendiri, etika terhadap guru dan etika dalam pelajarannya. 
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1. Etika pelajar (mahasiswa) terhadap diri sendiri: 

a. Hendaknya membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik; dari 

hasud, iri, dengki, dari akidah (keyakinan) yang jelek. 

b. Memperbaiki niat dalam mencari ilmu, tujuan dan niat mencari ilmu 

semata-mata untuk mengharap ridho Allah SWT., dan untuk 

mengamalkan ilmu yang diperoleh, menghidupkan perjalanan Islam, 

dengan ilmunya bertujuan untuk menyinari hati dan batinnya serta untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

c. Giat mencari ilmu ketika masih muda, tidak mensiaa-siakan umurnya, 

tidak tergoda dengan persoalan dan ajaran-ajaran yang menyebabkan 

tertundanya mencari ilmu. 

d. Menerima dengan ikhlas hal-hal yang berkaitan dengan biaya, pakaian dan 

kehidupan yang sederhana. 

e. Membagi waktunya dengan sebaik-baiknya, karena sisa usia itu tidak 

ternilai harganya. 

f. Mengurangi porsi makan dan minum yang berlebihan agar badan tidak 

terasa berat untuk belajar dan ibadah. 

g. Hendaknya bersikap hati-hati, dan menjaga hal-hal yang haram baik pada 

makanan, minuman, pakain, tempat tinggal, dan lain-lain, tidak tergesa-

gesa dalam semua persoalan, dan tidak mengambil tanggungjawab yang 

memberatkan diri sendiri. 
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h. Tidak mengosumsi makanan yang mengandung banyak lemak, manis-

manisan dan masam, dan menghindari diri dari hal-hal yang bisa 

melupakan keadaan. 

i. Mengurangi tidur, tidur yang normal itu 8 jam sehari-semalam. 

j. Menjauhi diri dari pergaulan yang tidak ada kaitannya dengan mencari 

ilmu, lebih-lebih dengan lawan jenis. 

2. Etika pelajar (mahasiswa) terhadap pengajarnya 

a. Hendaklah mencari guru (dosen) yang tepat untuk diteladani, dicontoh dan 

diambil nasihatnya. 

b. Hendaknya mempelajari suatu ilmu dari seorang guru (dosen) atau 

mendiskusikan dengan guru (dosen).
32

 

c. Hendaknya mengikuti dan mematuhi guru (dosen) dalam semua 

urusannya, dengan tidak membantah ajaran guru walaupun bertentangan 

dengan pendapatnya.
33

 

d. Hendaknya mengetahui hak-hak guru (dosen) dan tidak lupa pada 

keutamaannya baik ketika masih hidup maupun setelah wafatnya. 

e. Sabar terhadap perilaku-perilaku guru (dosen) yang “aneh” pada 

umumnya, selalu berbaik sangka pada guru (dosen) terhadap yang 

dilakukannya. 
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f. Hendaknya tidak masuk pada majlis (kalangan) guru )dosen) tanpa 

mendapat izinnya.
34

 

g. Hendaknya dalam majlis guru (dosen), pencari ilmu bersikap tawadhu‟ 

(rendah hati) dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk 

kepentingan pendidiknya;
35

 sopan santun, merendahkan diri, dan penuh 

perhatian terhadap yang disampaikan oleh guru (dosen). 

h. Hendaknya bertutur kata yang baik, benar, halus, dan jujur. Tidak berkata-

kata yang dapat menyinggung perasan guru (dosen). 

i. Senantiasa memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh guru (dosen) 

dalam setiap situasi dan kondisi. 

j. Tidak mendahului guru (dosen) dalam berkata-kata, bersikap atau 

menjawab pertanyaan. 

k. Menyampaikan sesuatu apapun kepada guru (dosen) atau mengambilnya 

dari guru (dosen) selalu dilakukan dengan tangan kanan, lemah lembut 

dengan sikap yang sopan santun.
 36

 

l. Ikhlas dalam menuntut ilmu dan menghormati guru atau pendidik, 

berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan menggunakan beberapa 

cara yang baik.
37
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Dijelaskan pula dalam terjemah Ta‟limul Muta‟allim Bimbingan Bagi 

Penuntut Ilmu Pengetahuan, oleh H. Aliy As‟ad, M. M., menerangkan: 

a. Fasal 3 tentang memilih ilmu, guru, teman dan tentang ketabahan, yang 

salah satunya adalah sabar dan tabah dalam menuntut ilmu. Di situ 

dijelaskan bahwa sabar dan tabah adalah pangkal yang besar untuk segala 

urusan. Maka sebaiknya pelajar berhati sabar dan tabah dalam berguru. 

Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah dapat 

mengacaukan urusan, mengganggu pikiran, membuang-buang waktu dan 

menyakiti sang guru.
38

 

b. Fasal 4 tentang penghormatan terhadap ilmu dan ulama‟, yang salah 

satunya adalah menghormati guru. Dijelaskan bahwa salah satu cara 

memuliakan ilmu adalah memuliakan sang guru, sebagaimana Sy Ali, kw, 

berkata: “Saya menjadi hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf 

ilmu; terserah ia mau menjualku, memerdekakanku atau tetap menjadikan 

aku sebagai hamba.” Di antara perbuatan menghormati guru adalah: 

1) Tidak melintas di hadapannya, 

2) Tidak menduduki tempat duduknya, 

3) Tidak memulai berbicara kecuali atas ijinnya, 

4) Tidak banyak bicara di sebelahnya dan tidak menanyakan sesuatu 

yang membosankannya, 
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5) Hendaklah pula mengambil waktu yang tepat dan jangan pernah 

mengetuk pintu tetapi bersabarlah sampai beliau keluar. 

Pada pokoknya adalah mencari ridlonya guru, menghindarkan murkanya 

dan menjunjung tinggi perintahnya selama tidak melanggar ajaran agama, 

karena tidak diperbolehkan mentaati seseorang untuk mendurhakai 

Allah.
39

 

3. Etika pelajar (mahasiswa) dalam pelajarannya: 

a. Mendahulukan materi pelajaran yang wajib dipelajari. 

b. Tidak menyibukkan diri pada hal-hal yang diperdebatkan oleh para ulama, 

karena itu bisa membingungkan hati pencari ilmu. 

c. Mendiskusikan materi-materi yang belum dipahami kepada orang-orang 

yang bisa meluruskan dan mengetahui kebenarannya. 

d. Selalu mencari majlis-majlis ilmu, penagjian, seminar, diskusi, materi 

bersama orang-orang yang alim. 

e. Tidak malu menanyakan materi pelajaran yang belum dipahami dalam 

situasi dan kondisi apapun. 

f. Dalam berbagai kesempatan hendaknya sabar menunggu sesui dengan 

ggilirannya, disiplin dan tertip. 

g. Hendaknya selalu mencatat dan menulis pelajaran, kemanapun hendaknya 

membawa buku dan alat tulis untuk sewaktu-waktu perlu mencatat hal-hal 

yang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. 
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h. Senantiasa bersahabat dan suka terhadap orang-orang yang sama-sama 

mencari ilmu di manapun dan kapan pun.
40

 

 

C. Etika Menuntut Ilmu dalam Islam  

Salah satu etika mencari ilmu dalam al-Qur‟an adalah bahwa ilmu harus 

dicari dari sumbernya. Ia harus didatangi walaupun jauh tempatnya dan susah 

jalannya. Al-Qur‟an menceritakan tentang seorang yang bersusah payah 

menempuh jarak yang sangat jauh, melewati hamparan padang pasir di bawah 

terik matahari yang membakar dan memakan waktu yang cukup lama untuk 

menemui orang yang memiliki ilmu yang tidak dimilikinya.
41

  

Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap orang Islam juga wajib 

mengetahui atau mempelajari adab/etika yang terpuji dan yang tercela, seperti 

watak murah hati, kikir, penakut, lancing, sombong, rendah hati, menjaga diri dari 

keburukan, israf (berlebihan), bakhil (terlalu hemat) dan sebagainya. Karena sifat 

sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram. Dan tidak mungkin bisa 

terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta 

mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu orang Islam wajib 

mengetahuinya. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, etika seorang pencari 

ilmu (tholib al-Ilm) yang pernah dikemukakan oleh Rois Akbar, pendiri Jam‟iyah 
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Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asyiari dalama kitabnya Adaab al-Aalim wal 

Muta’alim bahwa etika pencari ilmu (termasuk mahasiswa) itu terbagi atas tiga 

macam: etika terhadap dirinya sendiri, etika terhadap guru dan etika dalam 

pelajarannya.
42

 

Di antara adab-adab yang telah disepakati adalah adab murid kepada 

syaikh atau gurunya. Imam Ibnu Hazm berkata: “Para ulama bersepakat, 

wajibnya memuliakan ahli al-Qur’an, ahli Islam dan Nabi. Demikian pula wajib 

memuliakan kholifah, orang yang punya keutamaan dan orang yang berilmu.”  

Seorang murid tidak hanya berkewajiban mempelajari segala sesuatu 

yang diajarkan atau melakukan segala sesuatu yang dilatihkan guru kepadanya, 

yang berasal daripada ajaran-ajaran sesuatu tarekat, tetapi harus patuh kepada 

beberapa adab dan akhlak, yang ditentukan untuknya, baik terhadap syekhnya, 

baik terhadap kepada dirinya sendiri, maupun terhadap dirinya dan saudara-

saudaranya tarekat serta orang-orang Islam yang lain.
43

 Berikut ini dipaparkan 

beberapa adab yang selayaknya dimiliki oleh penuntut ilmu ketika menimba ilmu 

kepada gurunya.  

Adab-adab murid yang harus diperhatikan terhadap gurunya sebenarnya 

banyak sekali, tetapi yang terutama dan yang terpenting ialah bahwa seorang 

murid tidak boleh sekali-kali menentang gurunya itu lahir dan batin. Salah satu 

yang harus diperhatikan oleh murid terhadap gurunya dengan sungguh-sungguh 
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adalah tidak boleh sekali-kali seorang murid menentang atau menolak apa yang 

dikerjakan gurunya, meskipun pekerjaan itu pada lahirnya kelihatan termasuk 

haram. Ia tidak boleh bertanya, apa sebab gurunya berbuat demikian, tidak boleh 

terguris dalam hatinya, mengapa pekerjaannya belum jaya. Barang siapa yang 

ingin beroleh ajaran gurunya dengan sempurna, ia tidak menolak sesuatu apa pun 

juga daripadanya. Dari seorang guru kadang-kadang kelihatan lukisan yang 

tercela pada lahirnya, tetapi kemudian kelihatan terpuji dalam bathinnya, seperti 

yang terjadi dengan Nabi Musa terhadap Nabi Khaidir.
44

 

Komitmen seorang murid tidak cukup hanya sekedar belajar dan beramal, 

tetapi juga diharuskan menjaga tatakrama dan loyalitas kepada guru agar ilmu 

yang didapat itu diberkati.
45

 

Hubungan etika salik terhadap syekh, menurut Ibn “Arabiy, hendaklah 

bersikap bagaimana mayat yang berada ditangan orang yang memandikannya. Ia 

dapat diberlakukan kehendak guru. Begitulah tingkat kepasrahan seorang murid 

terhadap guru, sebagai simbol dari ketaatannya.
46

  

Pengertian ketaatan seorang murid dalam ungkapan di atas sangatlah luas, 

termasuk menerima dan menjalankan apa saja yang telah diajarkan dan digariskan 
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oleh sang guru.
47

 Salik tidak boleh duduk pada tempat yang biasa diduduki 

gurunya. Ia tidak boleh memakai suatu barang yang biasa dipakai gurunya. 

Apabila sang guru menyuruh mengerjakan sesuatu, hendaklah ia segera 

mengerjakannya selama pekerjaan tersebut tidak keluar dari aturan syariat Islam. 

Ia tidak boleh mengajukan usul apapun jika tidak atau belum memahami jenis 

pekerjaan itu. Jika salik melihat gurunya berjalan ke suatu arah, tidak boleh 

baginya bertanya ke mana gurunya pergi. Menjaga dan mengawal kehormatan 

guru, baik sedang berhadapan maupun berjauhan, semasa guru hidup maupun 

sesudah meninggal. Menjaga ketaatan dan kepatuhan kepada guru secara utuh, 

baik sewaktu berada dilingkungan ribath maupun ditempat lain. Murid yang 

berani melawan gurunya dalam sebuah tarikat dipandang telah melawan Allah 

SWT., karena syekh tarikat itu bersama-sama dengan Allah SWT dan ia berada 

sebagai madhariyah (penampakan diri) Allah SWT.
48

  

Sehingga dalam proses pembelajaran, seorang siswa tidak etis menjawab 

pertanyaan siswa lainnya sebelum dijawab oleh guru atau disuruhnya untuk 

menjawab. Demikian norma dan etika berbicara dengan guru atau dengan orang 

lain dalam proses pembelajaran; siswa dilarang agar tidak menyaringkan suaranya 

melebihi suara guru. Dan bahkan dalam berbicara atau memanggil guru, 

sepatutnya para peserta didik memilih kata-kata dan ungkapan yang lunak lembut 

dan penuh dengan hormat. 
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Dengan demikian, paling tidak ada empat norma yang mesti dijaga 

peserta didik dalam bermuamalah dengan gurunya, yaitu: 

1. Kepercayaan dan keyakinan peserta didik kepada guru, di mana guru memang 

layak mengajar karena memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam 

melaksanakan pembelajaran, 

2. Tidak boleh mendahului ketetapan dan jawaban guru mengenai persoalan apa 

saja yang timbul dalam proses pembelajaran, 

3. Seorang peserta didik, terutama dalam proses pembelajaran, tidak boleh 

meninggikan suaranya sehingga mengalahkan suara guru karena hal itu dapat 

mengganggu proses pembelajaran, 

4. Peserta didik tidak layak memanggil guru seperti memanggil teman sebaya.
49

 

Di samping itu seorang murid harus menunjukan ketundukan untuk 

mengikuti bimbingan spiritual gurunya. Khidmat seorang murid kepada guru 

harus memancarkan cita-rasa ikhlas dan ridha yang timbal balik. Itu semua 

dilakukan semata-mata karena Allah. Hubungan guru dan murid harus 

memancarkan nuansa dan rona aksi dan refleksi asih, asah, asuh dan saling 

mewangikan. 

Setiap murid tidak boleh tergesa-gesa dalam segala hal. Kaidah hidup 

yang mengingatkan bahwa “tidak pernah menyesal orang yang istikharah karena 

menyerahkan pilihan terakhirnya kepada Allah, dan tidak pernah rugi orang 
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yang musyawarah” harus senantiasa menjadi acuan referensi utama dalam 

mengambil setiap keputusan penting. Karena itu, seorang murid tidak boleh 

tergesa-gesa men-takbir dan mengambil kesimpulan mengenai masalah-masalah 

unik yang bersifat spiritual yang menimpanya. Ia harus menyampaikannya kepada 

guru untuk mendapat pertimbangan. Jika pun belum juga terjawab, ia harus diam 

dan menunggu karena ia yakin bahwa diamnya guru dalam masalah unik spiritual 

ini memiliki makna hikmah yang berniali luhur. Boleh jadi, rentang waktu dan 

peluang kesempatan lebih memiliki makna kearifan daripada sikap ketergesa-

gesaan.
50

 

 Dalam bukunya Barmawie Umary yang berjudul “Materi Akhlak”, juga 

dijelaskan: 

Hendaklah engkau hormat dan cinta kepada gurumu, duduklah engkau di 

hadapannya dengan penuh adab, memperhatikan pelajarannya, mengamalkan 

nasihatnya, setiap masalah yang tiada engkau fahami tanyakanlah dengan baik, 

bercakaplah dengan suara yang sederhana, dengarkanlah perkataannya, taatilah 

segala peraturan sekolah.  

Seterusnya hendaklah engkau: baik sangka kepada guru dan selalu ingat 

kepadanya, berbuat baik kepada keluarganya, berdekatan dengan guru dalam hal 

menerima ajarannya dan beramal, bergaul dengan pergaulan yang disenanginya, 

berterus terang kepadanya, khidmat kepada guru dalam arti yang luas, 
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menghormati dan membesarkan guru lahir bathin, menurut perintahnya dengan 

patuh dan rela, cepat mengerjakan suruhannya.
51
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