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Kitab Ta’li>m al-Muta’allim T{ari>q al-Ta’allum yang merupakan kitab kuning (salafy) 

karangan syeikh Burha>n al-Di>n al-Zarnu>ji> telah menjadi salah satu menu kajian di hampir 

seluruh pesantren salafy di nusantara. Hadis-hadis yang menjadi dasar bagi setiap tema yang 

tersaji di dalamnya khususnya dalam bab Fas {l fi> Bida>yah al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih belum 

diketahui kualitasnya serta masih memunculkan pertanyaan apakah itu benar-benar berasal dari 

nabi ataukah bukan. Oleh karena itu, perlunya penelitian terhadap hadis-hadis tersebut adalah 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang disandarkan pada 

data primer dan sekunder. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sanad hadis, yang meliputi 

takhri>j hadis, i’tiba>r, meneliti persambungan sanad, meneliti shadhdh dan „illat dan mengambil 

natijah. Selanjutnya penelitian matn, yaitu membandingkan hadis semakna untuk mengetahui 

shadhdh dan „illat dengan melihat kualitas sanad terlebih dahulu. 

Setelah diadakan penelitian sanad dan matn hadis-hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim 
Fas {l fi> Bida>yah al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih, dapat disimpulkan bahwa dari delapan hadis 
yang diteliti, lima di antaranya memiliki sanad dan termaktub dalam kitab hadis primer, 
sedangkan tiga hadis yang lain tidak memiliki sanad dan tidak termaktub dalam kitab hadis 
primer serta diduga sebagai hadis maud{u’. Adapun lima hadis yang memiliki sanad mempunyai 
kualitas sanad yang bervariasi, di antaranya satu hadis berkualitas s{ah{i>h{, dua hadis berkualitas 
h{asan, dan dua hadis yang lain berkualitas d{a’i>f. Untuk matn dari hadis-hadis tersebut 
mayoritas berkualitas s{ah{i>h {. 

Adanya hadis-hadis da’i>f di dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim tersebut kiranya tidaklah 
menjadi masalah yang berat dan masih bisa ditolerir dari segi penerimaan, karena hal itu 
bukanlah permasalahan yang berkaitan dengan dasar hukum agama yang berupa halal dan 
haram, melainkan sebagai fad{a>il al-a’ma>l dan nasehat-nasehat, namun tetaplah harus berhati-
hati. Sedangkan terdapatnya hadis-hadis yang tanpa sanad tersebut, dimungkinkan bahwa itu 
mauquf atau disandarkan pada sahabat, sehingga tidak langsung meyakininya sebagai bagian 
dari hadis nabi, mengingat sabda nabi bahwa nabi mengecam siapapun yang membuat-buat 
suatu perkataan yang kemudian disandarkan kepada beliau. Wa Alla>h a’lam. 

Terlepas dari permasalahan di atas, syeikh Burha>n al-Di>n al-Zarnu>ji> dan kitab Ta’li>m al-
Muta’allim-nya telah  memberikan andil dan manfaat yang besar bagi pendidikan dan 



 

 

pembinaan akhlak bagi generasi Islam, serta menjadi rujukan para ilmuwan di seluruh dunia. 
Akhirnya, semoga Allah swt. meridhoi segala amal beliau. Amin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hadis
1
merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur‟an serta menjadi penjelas 

(mubayyin) bagi kitab suci tersebut. 

 َ  َ ْْ َْاَل ا ِاَْ َ ا الِْ َ ااُِ  َِْ َااِ َل ِااَ  ا ُِْ َ ا ِاَْ ِ ْ اَ َاَ َ ُ ْ ا َْ ََْ َ ُ ْ  َا

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur‟an, agar kamu menerangkan kepada umat 

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan”.  (Q.S. An-Nahl: 44) 

Kata hadis secara etimologi berarti al-jadi>d (baru), al-khabar (berita), pesan keagamaan, 

pembicaraan.
2
 Sedangkan pengertian hadis menurut ulama ahli hadis ialah segala sabda Nabi 

Muhammad saw., perbuatan, taqri>r (ketetapan), keadaan dan akhlaq beliau.
3
 

Hadis mempunyai dua unsur penting yang keduanya tidak terpisahkan, yaitu sanad dan 

matn. Kualitas keshahihan sebuah hadis bisa diketahui dengan melakukan penelitian 

terhadap sanad dan matn tersebut. Penelitian sanad meliputi nama-nama periwayat yang 

meriwayatkan sebuah hadis serta lambang-lambang periwayatan yang digunakan dalam 

meriwayatkannya. Sedangkan penelitian terhadap matn dilakukan dengan meneliti matn 

yang sejalan. 

Dalam pendidikan pesantren banyak digunakan kitab-kitab salafy atau kitab kuning 

sebagai bahan belajar, sebagai rujukan dan pedoman dalam praktik keagamaan bagi diri 

                                                 
1
Istilah h{adith seringkali dipakai secara bergantian dengan istilah sunnah. Nama h{adith berkaitan dengan perhatian 

ulama terhadap pemberitaan / berita. Ia disebut al-h{adith karena yang berasal dari Rasul itu berita. Dan disebut al-

sunnah karena yang berasal dari rasul itu berupa perilaku yang menjadi kebiasaan beliau, sebagai suri tauladan bagi 

umatnya. Lih. Muh.Zuhri, H{adith Nabi; Telaah Historis dan Metodologis (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 

2003), 6. 
2
Muh.Zuhri, Hadis Nabi; Telaah Historis dan Metodologis,1.   

3
Muhammad Abu> Shuhbah, Kutubus Sitah (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), 12. 



 

 

sendiri, keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam kitab-kitab kuning termuat berbagai 

bidang ilmu agama dengan al-Qur‟an dan hadis sebagai dasarnya serta qaul para ulama.  

Salah satu kitab kuning yang sudah tidak asing lagi keberadaannya di dunia pesantren 

dan menjadi salah satu bahan kajian mereka yaitu kitab Ta’li >m al-Muta‟allimThari>q al-

Ta‟allum yang dikarang oleh Syekh Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji. Kitab tersebut  membahas 

seputar ilmu, niat dan etika belajar, metode belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan 

ilmu, yang tersusun dalam tiga belasfas}l (bab) yang singkat-singkat.
4
 Kitab tersebut banyak 

pula dijadikan bahan penelitian dan rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah, terutama 

dalam bidang pendidikan. Kitab tersebut banyak dipergunakan tidak saja terbatas di 

kalangan ilmuwan Muslim, tetapi juga oleh para orientalis dan para penulis 

Barat.5Sebagaimana kitab-kitab salafy pada umumnya, serta menjadi rujukan para santri, 

pembahasan tema dalam kitabTa’li >m al-Muta‟allim tersebut menggunakan ayat al-Qur‟an 

dan hadis nabi sebagai dasarnya.  

Hadis yang termuat di dalam kitab Ta’li >m al-Muta‟allimmayoritas belum dijelaskan 

kualitas kes}ahih-annya serta belum jelas sanad-nya karena memang hanya tertulis dalam 

bentuk matn saja, dan beberapa di antaranya tidak dicantumkan mukharij-nya. Hal itu 

dikarenakan memang kitab tersebut bukanlah kitab hadis melainkan kitab hasil pemikiran 

ulama yang didasarkan pada dalil al-Qur‟an dan hadis. 

Matn hadis yang tercantum dalam kitabTa’li >m al-Muta‟allimmayoritas tertulis dengan 

didahului kalimat qa>laRasululla>h, menunjukkan bahwa itu merupakan hadis nabi. Salah 

                                                 
4
Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), 108.  
5
Ibid., 107. 



 

 

satunya yaitu hadis yang terdapat dalam bab Fas}l fiBida>yah al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih6
 

(permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya) sebagai berikut: 

 7َ ْ اَ َ َ ا َْْ َ ُ ا ََْ ْ اَ َ َ اَ  َ ُا:  َ َ اَ ُ  ُ ا ِااَ َ  ا اُاَ َ ْ ِ اَ َ َ  َا

Artinya:Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa mengenali dirinya sendiri, maka ia akan 

mengenali Tuhannya”. 

Dari hadis tersebut, Imam al-Nawawi berpendapat bahwa hadis tersebut tidak ada kepastian 

sumbernya. Pendapat tersebut disepakati oleh Imam al-Suyut{i. Begitu pula Ibnu Taimiyah 

menyatakan bahwa hadis tersebut maud{u‟.8 Padahal redaksi tersebut di dalam kitab Ta’li >m 

al-Muta’allim  tertulis dengan didahului kalimat qa>la Rasululla>h.
9
 

Di sisi lain, sebuah hadis hendaknya perlu diketahui kualitasnya, apakah 

bernilais{ah{ih{10
sehingga bisa dijadikan sebagai h{ujjah serta dapat diamalkan dalam 

kepentingan keagamaan, ataukah bernilai d{a’i >f. 

Adapun bila sebuah hadis diketahui bernilai d{a’i >f maka para ulama berbeda pendapat 

dalam menyikapinya. Di antara beberapa pendapat tersebut yaitu, pertama, tidak mau 

mengamalkannya secara mutlak apakah untuk fad{a>ilul a’ma >l, atau untuk kepentingan 

yuridis. Mereka yang menganut pendapat ini adalah Yah{ya bin Ma’in, al-Bukhari, dan 

Muslim. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibn H{azm. Kedua, mengamalkan hadis ini 

secara mutlak . Lebih jauh dikatakan, lebih baik mengambil hadis d{a’i >f dari pada menempuh 

                                                 
6
Matn hadis dalam fas{l ini seluruhnya menggunakan periwayatan qa>la Rasululla>h. 

7Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji, Ta’li >m Al-Muta‟allimThari>q Al-Ta‟allum (Jakarta: Da>r al-Kutub al-Isla>miyah, 2007), 66. 
8Muh{ammad Nas{i>ruddi>nal-Alba>ni, Silsilah H{adithD{a’if dan Maud {u’, jld 1, terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1988), 78.  Hadis Maud{u’ ialah hadis yang dibuat dan dihubungkan kepada Nabi saw., atau kepada 

sahabat, atau kepada tabi‟in, dan materinya bersifat mendustakan. Lih. Muhammad Alawi Al-Maliki, Ilmu Ushul 

Hadith, terj. Adnan Qohar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 141. 
9
Hadisd{a’if yang tanpa sanad tidak boleh diucapkan dengan kata-kata, “Bahwasanya Nabi saw bersabda ... begini 

dan begitu ... dst.” Akan tetapi, harus diucapkan dengan kata-kata, “Diriwayatkan dari Nabi saw ... begini ... begitu 

... dst”. Lih. Muhammad Alawi Al-Maliki, Ilmu Ushul H{adith, terj. Adnan Qohar, 66. 
10

HadisS{ahih ialah hadis yang muttas{il (bersambung) sanad-nya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan d{abit, tidak 

shadh dan tidak pula terdapat „illat (cacat) yang merusak. Hadis s{ah{ih{ ada dua: 1). S{ah{ih{ li Dhatihi, adalah sahih 

karena dirinya sendiri. 2).S{ah{ih{ li ghairi, yaitu sahih karena dukungan dari yang lainnya. Sedangkan hadis D{a’i >fialah 

hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis s{ahih. Lih. Ibid., 63. 



 

 

qiya>satau pendapat seseorang. Agaknya, hadis d{a’i >fyang diambil bukan d{a’i >f yang sangat-

sangat lemah. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu> Da>wud dan Imam Ah{mad. 

Ketiga, mengamalkan hadis d{a’i >f untuk fad{a>ilul a’ma >l dan nasehat-nasehat, dengan syarat 

tidak d{a’i >fberat, tidak bertentangan dengan dasar agama, dan kalaupun hadis ini diamalkan 

tidak diimani bahwa hadis ini dari nabi, tetapi dalam rangka berhati-hati.
11

 

Kitab Ta’li >m al-Muta’allimtersusun dalam beberapafas{l (bab). Dalam kajian ini, penulis 

mengambil salah satu bab dari kitab tersebut sebagai objek kajiannya, yaitu Fas{l fiBida>yah 

al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih (permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya). 

Alasan penulis memilih bab tersebut adalah, karena jumlah hadis dalam bab tersebut paling 

banyak dibanding bab-bab yang lain, yaitu berjumlah delapan hadis. Di antara delapan hadis 

tersebut adalah sebagai berikut:
12

 

 .١ َ  اِ ْ اَ ْ ٍاا ُِ َ ا َْْ ُ ا ْاَْ  َِ  ِااِ َ اَ َ ْ ا ََا

ِْْْ َمُةاَض اَُةا ْاُمْؤِ ِ ا َ َْْلَم اَ َجَ َه اَ َخَلَه   َ ٢. 

 .٣ َ ْ اَ َ َ ا َْْ َ ُ ا ََْ ْ اَ َ َ اَ  َ ُا

 .٤ َ ُياَد ٍاا َْدَ  ٌااِ َ ا ْاُ ْخِلا؟

 .٥ اَْ َ ااِْ ُمْؤِ ِ ا َْ ا ُِلَ ا َْْ َ  ُا

 .٦  َِ  َُ ا َْْ ٌ اَ  ِض ٌا,ا ِ َ َكاَ  اَطَمَعا

 .٧  ْاَ ْ ِ اَ َ َ ُةا ْاَ ْ  ِاا َاَل ُااُ ُ ُ ْ ااِ ا

 .٨  َُ ْ ُ ا ِ ِااِ ْ اَ َمٍعا ُْ ِ ْاِ َ ا ََ عٍا

 

Hadis di atas merupakan beberapa hadis yang tercantum dalam kitab Ta’li>m al-

Muta’allim bab fas{l FiBida>yah al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih yang belum jelas kualitasnya 

serta belum diketahui sanad-nya. Mengingat pentingnya mengetahui kualitas sebuah hadis 

                                                 
11

Muh.Zuhri, H{adith Nabi; Telaah Historis dan Metodologis,102-104. 
12Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji, Ta’li >m al-Muta’allimThari>q al-Ta’allum, 57-67. 



 

 

sebagai sumber ajaran agama, maka penulis merasa perlu adanya penelitian terhadap hadis 

yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis hendak meneliti kualitas sanad dan matn hadis 

tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “TAKHRIJ HADIS DALAM KITAB TA’LI>M 

AL-MUTA’ALLIM FAS{L FI> BIDA>YAH AL-SABQ WA QADRIH WA TARTI>BIH (Studi 

Sanad dan Matn)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kualitas sanad hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allimbabBida>yah al-Sabq wa 

Qadrih wa Tarti>bih? 

2. Bagaimanakualitas matn hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allimbab Bida>yah al-Sabq wa 

Qadrih wa Tarti>bih? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Meneliti kualitas sanad hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allimbab Bida>yah al-Sabq wa 

Qadrih wa Tarti>bih. 

2. Meneliti kualitas matn hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allimbab Bida>yah al-Sabq wa 

Qadrih wa Tarti>bih. 

D. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi menyangkut kualitas hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim, serta bisa 

menjadi data awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 



 

 

2. Menambah wawasan para penuntut ilmu pada umumnya maupun para pelajar salafy di 

pesantren khususnya terhadap kualitas hadisdalam kitab Ta’li >m al-Muta’allim. 

E. Tinjauan Pustaka 

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang takhrij hadis dalam kitab Ta’li>m al-

Muta’allimyang telah ada yaitu skripsi karya Mutholi‟ah, fakultas Ushuluddin, Institut 

Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 1997, berjudul “Takhri>j Hadis Dalam 

Kitab Ta’li>m al-Muta’allim”. Adapun takhri>j hadis dalam skripsi tersebut, instrumen yang 

digunakan dalam penelusuran masih terbatas pada kitab kamus hadis saja dan belum 

menggunakan instrumen aplikasi Maktabah Shamila . Di sisi lain, ada kemungkinkan suatu 

hadis tidak tertera dalam kitab kamus hadis dan menimbulkan dugaan sementara sebagai 

hadis maud{u’ (sehingga tidak dilakukan penelitian), namun setelah dilakukan penelusuran 

menggunakan aplikasi Maktabah Shamila  ternyata hadis tersebut ditemukan dan ada dalam 

kitab hadis sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Selain itu, metode yang 

digunakan untuk penelitian dalam skripsi yang ada tersebut masih sederhana, dimana 

biografi masing-masing perawi tidak dicantumkan dengan lengkap, tidak dicantumkan 

urutan periwayat dan skema sanad, serta tidak dilakukan penelitian terhadap matn-nya. 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang lebih kompleks, 

penelusuran hadis dilakukan tidak hanya menggunakan instrumen kamus hadis saja tetapi 

juga menggunakan aplikasi Maktabah Shamila , serta dilakukan penelitian terhadap matn 

hadis. 

Dalam penelitian ilmiah karya Mutholi‟ah tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa 

hadis-hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allim tersebut ada yang bersanad serta terdapat 



 

 

dalam dalam kitab induk hadis dan ada juga yang tidak bersanad serta tidak terdapat dalam 

kitab induk hadis dan kuat dugaan hadis tersebut palsu.
13

 

F. Metode Penelitian 

1. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sesuai pokok 

permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, maka data dan sumber 

data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Data 

Hadis-hadis dalam kitab Ta’li>m al-Muta’allimbabBida>yah al-Sabq wa Qadrih wa 

Tarti>bih. 

b. Sumber data  

1) Sumber data primer 

a) Kitab Ta’li>m al-Muta’allimThari>q al-Ta’allum, karya Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji 

b) Al-Mu’jam al-Mufahras li Al-fa>dz al-H{adi>th al-Nabawi>, karya A. J. Wensinc dan J. P. 

Mensing 

c) Mifta>h{ Kunu>z al-Sunnah, karya A. J. Wensinc dan J. P. Mensing 

d) Kutub al-Tis‟ah 

e) Ushu>l al-H{adi>th,’Ulu>muh wa Mus{t{alah{uh, karya Muh{ammad ‘Ajja >j al-Khathi>b 

f) Tahdhi>bal-Tahdhi>b, karya Shiha>buddi>n Ah{mad ibn ‘Ali ibn H {ajar al-‘Asqalani 

g) Tahdhi>b al-Kama>l fî Asma>’ al-Rija>l, karya Jama>l al-Di>n Abi> al-H{ajja>j Yu>suf al-Mizzi>. 

h) Al-Jarh{ wa al-Ta’di>l, karya Muh{ammad ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Abi> Ha>tim Muh{ammad ibn 

Idri>s ibn Mundhir al-Tamimi al-Hanz{ali al-Ra>zi 

                                                 
13Lihat skripsi, Mutholi‟ah,Takhrij Hadis Dalam KitabTa’li >m al-Muta’allim(Surabaya: Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel, Fakultas Ushuluddin, tahun 1997). 



 

 

1) Sumber data sekunder 

a) Metodologi Penelitian HadisNabi, karya M. Syuhudi Isma‟il 

b) Dasar-dasar Ilmu Takhrij dan Studi Sanad, karya Mahmud Al-Thohhan 

c) Ilmu Ushul Hadis, karya Muhammad Alawi Al-Maliki 

d) Pokok-pokok ilmu dirayah hadis 

e) Literatur lain yang mendukung proses penelitian ini 

2. Langkah-langkah penelitian 

Sebuah penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Secara umum, 

sebuah penelitian mempunyai tahapan-tahapan penting. Tahapan-tahapan tersebut 

diantaranya: Pertama, memilih masalah. Masalah tersebut merupakan persoalan yang dapat 

dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Kedua,  analisis, yaitu pengkajian yang mendalam 

terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berguna sebagai hipotesis. Ketiga, memilih 

strategi penelitian dan mengembangkan instrumen. Keempat,mengumpulkan dan 

menafsirkan data. Data yang terkumpul dianalisis, kemudian dilakukan penafsiran yang 

tepat terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Kelima,  Melaporkan hasil penelitian. Peneliti 

menyajikan hasil penelitian dalam bentuk yang jelas dan ringkas sehingga dapat dimengerti 

oleh orang lain.
14

 

Dalam karya tulis ini, penelitian dilakukan terhadap hadis nabi yang meliputi sanad dan 

matn-nya. Untuk itu, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian terhadap hadis 

dengan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Isma‟il dalam bukunya 

yang berjudul Metodologi Penelitian Hadis Nabi. 

                                                 
14

Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 46. 



 

 

a. Takhri>jal-h{adi>th15
 

Metode Takhri>j yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Metode Takhri>jal-

h{adi>thbi al-fa>z{16
, yaitu penelusuran hadis melalui lafaz-lafaz yang terkandung dalam suatu 

matn hadis, karena terkadang suatu hadis yang tercantum dalam sebuah buku hanya berupa 

matan sebagian atau seluruhnya, sehingga penelusuran dengan lafaz matn lebih mudah 

dilakukan. 

b. Penelitian sanad hadis
17

 

Untuk mengetahui kualitas sanad hadis dilakukan beberapa kegiatan antara lain: 

1) I’tiba>r 

Al-I’tiba>r adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang 

hadis itu pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan 

menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat 

yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.
18I’tiba>rberguna 

untuk mengetahui keadaan sanad seluruhnya dilihat dari ada tidaknya hadis pendukung 

berupa periwayat yang berstatus muttabi’ atau sha>hid.
19

 

2) Meneliti pribadi periwayat dan persambungan sanad 

a) Kaidah kes{ah{ih-{ansanad 
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Kaidah kes{ah{ih-{ansanad adalah sanad bersambung, periwayat bersifat a>dil, periwayat 

bersifat d{a>bit{, terhindar dari shadhdh (kejanggalan), dan terhindar dari „illat (cacat). 

b) Sisi-sisi pribadi periwayat yang diteliti 

(1) Periwayat bersifat „a>dil. 

(2) Periwayat bersifat d{a>bit{yakni hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya serta mampu 

menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalkannya itu. 

c) Persambungan sanad yang diteliti
20

 

(1) Lambang-lambang metode periwayatan 

(2) Hubungan periwayat dengan metode periwayatan 

(3) Meneliti shadhdh (kejanggalan) dan „illat (cacat) 

d) Al-Jarh{ wa al-Ta’di>l 

Kritik maupun pujian dari para kritikus hadis terhadap para periwayat hadis. 

3) Kemungkinan adanya shadhdh dan ‘illat 

4) Menyimpulkan hasil penelitian sanad. 

c. Penelitian matn hadis 

1) Meneliti matn dengan melihat kualitas sanad-nya
21

 

a) Meneliti matn sesudah meneliti sanad 

Penelitian matn dapat dilakukan setelah sanad bagi matn itu telah diketahui kualitasnya, 

dalam hal ini sahi>h atau minimal tidak termasuk d{a’ifyang berat. Sedang matn yang sanad-

nya sangat d{a’iftidak perlu diteliti sebab hasilnya tidak akan memberi manfaat bagi 

keh{ujjahan hadis yang bersangkutan. 

b) Kualitas matn tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad-nya 
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Hadis dinyatakan s{ahih apabila sanad dan matn hadis tersebut sama-sama berkualitas 

s{ahi>h. Tidak dinyatakan s{ahi>hapabila  hadis tersebut sanad-nya s{ahi>hdan matn-nya dha‟if 

atau sebaliknya sanad-nya d{a’if dan matn-nya s{ahi>h. 

c) Kaidah kes{ahihan matn 

Selain terhindar dari shadhdh dan ‘illat, matn hadits juga perlu memenuhi syarat 

kemaqbulan, diantaranya: 

(1) Tidak bertentangan dengan akal sehat. 

(2) Tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur‟an. 

(3) Tidak bertentangan dengan amalan yang sudah menjadi kesepakatan ulama salaf. 

(4) Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti. 

(5) Tidak bertentangan dengan hadisah{ad yang kualitas kes{ah{ih{-annya lebih kuat. 

2) Meneliti matn yang semakna 

Terjadinya perbedaan lafaz{ pada matn hadis yang semakna adalah adanya periwayatan 

yang secara makna atau juga karena kesalahan periwayat hadis. Menurut ulama hadis, 

perbedaan lafaz{ yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, maka bisa ditolelir asalkan 

sanad-nya s{ah{ih{. 

3) Meneliti kemungkinan adanya shadhdh dan „illat 

a) Membandingkan hadis yang memiliki kandungan matn yang sejalan maupun yang 

bertentangan 

Untuk mengetahui matn lain yang memiliki topik masalah yang sama, perlu dilakukan 

Takhri>j al-Hadith dan penelitian sanad. Apabila sanad-nya memenuhi syarat, maka kegiatan 

muqa>ranah kandungan matn tersebut dilakukan.
22
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b) Membandingkan kandungan matn yang tidak sejalan 

Hadis-hadis yang tampak tidak sejalan perlu dilakukan penyelesaian sehingga tidak ada 

lagi pertentangan. 

Tahap-tahap penyelesaian pertentangan: 

(1) Al-Jam‟u, adalah pengkompromian. 

(2) Na>sikh wa al-Mansu>khadalah hadis yang satu menghapuskan hadis yang lain. 

(3) Tarji>h{adalah penelitian untuk mencari petunjuk yang memiliki argumen terkuat. 

(4) Tawqi>f adalah menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang menyelesaikannya. 

4) Menyimpulkan hasil penelitian matn. 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah menyimpulkan penelitian matn, apakah 

mempunyai kualitas s{ah{ih{atau d{a’if.23
 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mencapai pembahasan yang terarah, maka diperlukan adanya sistematika berupa 

langkah-langkah pembahasan dalam penelitian sebagai berikut: 

Bab I:   Pendahuluan yang berupa kerangka dasar skripsi ini yang berisi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan 

Bab II: Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji dan KitabTa’li>m al-Muta’allim.Bab ini 

berisi profil Syekh Burha>nuddi>n Al-Zarnu>ji dan kitabnya. Di 

dalamnya berisi biografi, kitab-kitab karya beliau, kajian beliau di 

bidang hadis, latar belakang dan sistematika penyusunan kitab, 
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penggunaan hadis dalam kitab tersebut, serta pandangan ulama 

tentang kitab tersebut dan penggunaannya di lembaga pendidikan. 

Bab III: Telaah Sanad Hadis Dalam KitabTa’li>m al-Muta’allimbabBida>yah 

al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih.Bab ini berisipaparan teks hadis, 

takhrij hadis dan telaah sanad-nya, kemungkinan adanya shadh dan 

„illat, serta kesimpulan hasil penelitian sanad hadis. 

Bab IV: Telaah Matn Hadis Dalam KitabTa’li>m Al-Muta’allimbab Bida>yah 

al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih.Bab ini berisitelaahmatn hadis, 

meneliti susunan matn yang semakna, meneliti kemungkinan 

adanya shadhdh dan „illat,  serta kesimpulan hasil penelitian matn 

hadis. 

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan umum dari kajian skripsi 

secara keseluruhan, serta saran-saran yang terkait dengan kegiatan 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BAB II 

BURHA>NUDDI>N AL-ZARNU>JI DAN TA’LI>M AL-MUTA’ALLIM 

Di lembaga pendidikan salafi>seperti pesantren-pesantren di tanah air tidak terlepas dari 

pengkajian terhadap kitab-kitab karya ulama salaf, salah satunya yaitu kitab Ta’li>m al-

Muta’allimkarya Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji. Kitab tersebut dinilai memiliki peran penting dalam 

dunia pendidikan (tarbiyah), maupun sebagai rujukan dalam berbagai karya tulis ilmiah, karena 

di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, menjelaskan pentingnya niat dan metode belajar, 

serta hal-hal yang perlu dijaga dan dihindari oleh sesorang dalam t{alab al-‘ilm. 

Mengingat begitu pentingnya peran kitab Ta’li>m al-Muta’allimtersebut,maka alangkah 

baiknya jika kita mengenal lebih jauh tentang tokoh ulama salaf yang telah mencurahkan 

fikirannya menulis kitab Ta’li>m al-Muta’allimtersebut, serta mengetahui seluk beluk dari kitab 

itu sendiri. Untuk itu, dalam bab II ini akan dibahas mengenai profil Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji 

yang meliputi biografi singkatnya, setting sosial politik yang dialaminya, karya-karyanya, dan 

kajiannya dalam bidang hadis. Serta diuraikan juga profil kitabTa’li>m al-Muta’allim itu sendiri 

yang meliputi latar belakang dan sistematika penyusunan, penggunaan hadis di dalamnya, 

pandangan ulama terhadapnya, serta penggunaannya di lembaga pendidikan di Indonesia.  

 

 

 

A. BURHA>NUDDI>N AL-ZARNU>JI 

1. Biografi Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji 



 

 

Nama lengkap Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji adalah Burha>nuddi>n Ibra>hi>m al-Zarnu>jial-

H{anafi. Nama lain yang disematkan kepadanya adalah Burha>nuddi>n al-Isla>m al-Zarnu>ji. 

Kata „al-H{anafi’ diyakini dinisbatkan kepada nama madzhab yang dianutnya, yakni 

madzhab Hanafi. Sedangkan nama ‘al-Zarnu>ji’ sendiri dinisbatkan pada suatu tempat 

bernama Zurnuj, sebuah tempat yang berada di wilayah Turki.
24

Di kalangan ulama belum 

ada kepastian mengenai tanggal kelahirannya. Adapun mengenai kewafatannya, setidaknya 

ada dua pendapat yang dapat dikemukakan di sini. Pertama, pendapat yang mengatakan 

bahwa Burha>nuddi>n al-Zarnu>jiwafat pada tahun 591 H / 1195 M. Sedangkan pendapat yang 

kedua mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 840 H / 1243 M. Sementara itu ada pula 

pendapat yang mengatakan bahwa Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji hidup semasa dengan Rid{a al-

Di>n al-Naisaburi yang hidup antara tahun 500-600 H. 

Sehubungan dengan hal di atas, Grunebaum dan Abel mengatakan bahwa Burha>nuddi>n 

al-Zarnu>ji adalah toward the end of 12th and beginning of 13th century A.D. Demikian pula 

mengenai daerah tempatkelahirannya tidak ada keterangan yang pasti. Namun jika dilihat 

dari nisbahnya, yaitu al-Zarnu>ji, maka sebagian peneliti mengatakan bahwa ia berasal dari 

Zaradj. Dalam hubungan ini Mochtar Affandi mengatakan: it is a city in Persia wich was 

formally a capital and city of Sadjistan to the south of Herat (now Afghanistan). Pendapat 

senada juga di kemukakan Abd al-Qadir Ahmad yang mengatakan bahwa al-Zarnu>ji berasal 

dari suatu daerah yang kini dikenal dengan nama Afghanistan.
25

 

Mengenai riwayat pendidikannya dapat diketahui dari keterangan yang dikemukakan 

para peneliti. Djudi misalnya mengatakan bahwa Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji menuntut ilmu di 
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Bukhara dan Samarkand. Yaitu kota yang menjadi pusat kegiatan keilmuan, pengajaran dan 

lain-lainnya. Masjid-masjid di kedua kota tersebut dijadikan sebagai lembaga pendidikan 

dan ta‟lim yang diasuh antara lain oleh Burha>nuddi>n al-Marghinani, Syamsuddi>n Abd al-

Wadji Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Sattar al-Amidi dan lain-lainnya.
26

 

Selain itu, Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji juga belajar kepada Ruknuddi>n al-Firghinani, 

seorang ahli fiqih, sastrawan dan penyair yang wafat tahun 594 H / 1196 M; H{ammad bin 

Ibra>hi>m, seorang ahli ilmu kalam di samping sebagai sastrawan dan penyair, yang wafat 

tahun 594 H / 1170 M; Rukn al-Islam Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan 

namaKhawahir Zada, seorang mufti Bukhara dan ahli dalam bidang fiqih, sastra dan syair 

yang wafat tahun 573 H / 1150 M, dan lain-lain.
27

 

Berdasarkan informasi tersebut, ada kemungkinan besar bahwa al-Zarnu>ji selain ahli 

dalam bidang pendidikan dan tasawuf, juga menguasai bidang-bidang lain, seperti sastra, 

fiqih, ilmu kalam, dan lain sebagainya, sekalipun belum diketahui dengan pasti bahwa untuk 

bidang tasawuf ia memiliki seorang guru tasawuf yang masyhur. Namun dapat diduga 

bahwa dengan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang fiqih dan ilmu kalam disertai 

jiwa sastra yang halus dan mendalam, seseorang telah memperoleh akses (peluang) yang 

tinggi untuk masuk ke dalam dunia tasawuf.
28

 

2. Setting Sosial Politik 

Dalam sejarah pendidikan kita mencatat, paling kurang ada lima tahap pertumbuhan dan 

perkembangan dalam bidang pendidikan Islam, di antaranya: 

a. Pendidikan pada masa Nabi Muhammad saw. (571-632 M). 
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b. Pendidikan pada masa khulafaur Rasyidin (632-661 M). 

c. Pendidikan pada masa Bani Umayyah di Damsyik (661-750 M). 

d. Pendidikan pada masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad (750-1250 M). 

e. Pendidikan pada masa jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad (1250 M-sekarang).
29

 

Dalam pada itu di atas disebutkan bahwaal-Zarnu>ji hidup sekitar akhir abad ke-12 dan 

awal abad ke-13 (591-640 H / 1195-1243 M). Dari kurun waktu tersebut dapat diketahui 

bahwa al-Zarnu>ji pada masa keempat dari periode pertumbuhan dan perkembangan 

pendidikan Islam sebagaimana disebutkan di atas, yaitu antara tahun 750-1250 M. Dalam 

catatan sejarah, periode ini merupakan zaman keemasan atau kejayaan Peradaban Islam pada 

umumnya, dan pendidikan Islam pada khususnya. Dalam hubungan ini, Hasan Langgulung 

mengatakan: “Zaman keemasan ini mengenai dua pusat, yaitu kerajaan Abbasiyah yang 

berpusat di Baghdad yang berlangsung kurang lebih lima abad (750-1258 M) dan kerajaan 

Umayah di Spanyol yang berlangsung kurang lebih delapan abad (711-1492 M).”30
 

Pada masa tersebut, kebudayaan Islam berkembang dengan pesat yang ditandai oleh 

munculnya berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan 

dengan tingkat perguruan tinggi. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah: 

a. Madrasah Nidhamiyah yang didirikan oleh Nidham al-Muluk (457 H). 

b. Madrasah Al-Nu>riyah al-Kubra yang didirikan oleh Nuruddin Mahmud Zanki pada tahun 

563 H di Damaskus dengan cabangnya yang amat banyak di kota Damaskus. 

c. Madrasah al-Mustansiriyah yang didirikan oleh khalifah Abbasiyah  Al-Mustansir Billah di 

Baghdad pada tahun 631 H /1234 M. Sekolah yang disebut terakhir ini dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas yang memadai seperti gedung berlantai dua, aula, perpustakaan dengan 

                                                 
29

 Ibid., 105. 
30

 Ibid., 105-106.   



 

 

kurang lebih 80.000 buku koleksi, halaman dan lapangan yang luas, masjid, balai 

pengobatan dan lain sebagainya. Keistimewaan lainnya dari Madrasah yang disebut terakhir 

ini adalah karena mengajarkan ilmu fiqih dalam empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi‟i dan 

Ahmad ibn Hanbal).
31

 

Di samping ketiga madrasah tersebut, masih banyak lagi lembaga-lembaga pendidikan 

Islam lainnya yang tumbuh dan berkembang pesat pada zaman al-Zarnu>ji hidup. Dengan 

memperhatikan informasi tersebut di atas, tampak jelas, bahwa al-Zarnu>ji hidup pada masa 

ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam tengah mencapai puncak keemasan dan 

kejayaannya. Yaitu pada akhir masa Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya pemikir-

pemikir Islam ensiklopedik yang sukar ditandingi oleh pemikir-pemikir yang datang 

kemudian.
32

 

Kondisi pertumbuhan dan perkembangan tersebut di atas amat menguntungkan bagi 

pembentukan al-Zarnu>ji sebagai seorang ilmuwanatau ulama yang luas pengetahuannya. 

Atas dasar ini tidak mengherankan jika Hasan Langgulung menilai bahwa al-Zarnu>ji 

termasuk seorang filosof yang memiliki sistem pemikiran tersendiri dan dapat disejajarkan 

dengan tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, al-Ghazali dan lain sebagainya.
33

 

3. Karya-karya Burha>nuddi>n al-Zarnu>ji 

Karya termasyhural-Zarnu>jiadalah kitab Ta’li>m Al-Muta’allimTari>q Al-Ta’allum, 

sebuah kitab yang bisa dinikmati dan dijadikan rujukan hingga sekarang. Menurut Haji 

Khalifah, kitab ini merupakan satu-satunya kitab yang dihasilkan olehal-Zarnûji. Meski 

menurut peneliti yang lain, Ta’li>m al-Muta’allimhanyalah salah satu dari sekian banyak 
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kitab yang ditulis oleh al-Zarnu>ji.Seorang orientalis, M. Plessner, misalnya, mengatakan 

bahwakitab Ta’li>m al-Muta’allimadalah salah satu karya al-Zarnu>jiyang masih tersisa. 

Plessner menduga kuat bahwa al-Zarnu>jimemiliki karya lain, tetapi banyak hilang, karena 

serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan terhadap kota Baghdad pada 

tahun 1258 M. 

Pendapat Plessner ini dikuatkan oleh Muh{ammad ‘Abd al-Qadir Ah{mad. Menurutnya, 

minimal ada dua alasan bahwa al-Zarnu>ji menulis banyak karya, yaitu: pertama, kapasitas 

al-Zarnu>jisebagai pengajar yang menggeluti bidang kajiannya. Ia menyusun metode 

pembelajaran yang dikhususkan agar para siswa sukses dalam belajarnya. Tidak masuk 

akalbagi al-Zarnu>ji, yang pandai dan bekerja lama di bidangnya itu, hanya menulis satu 

buku.Kedua, ulama-ulama yang hidup semasa al-Zarnu>jitelah menghasilkan banyak 

karya.Karena itu, mustahil bila al-Zarnu>jihanya menulis satu buku. 

Tentang ada tidaknya karya lain yang dihasilkan al-Zarnu>ji,sebenarnya dilukiskan al-

Zarnu>jisendiri dalam kitabTa’li>m Al-Muta’allim, yang dalam salah satu bagiannya ia 

mengatakan: “…kala itu guru kami syeikh Imam „Ali bin Abi Bakar semoga Allah 

menyucikan jiwanya yang mulia itumenyuruhku untuk menulis kitab Abu Hanifah sewaktu 

aku akan pulang ke daerahku, dan aku pun menulisnya…”. Hal ini bisa memberikan 

gambaran bahwa al-Zarnu>jisebenarnya mempunyai karya lain selain kitabnya yang 

berjudulTa’li>m al-Muta’allim. Terlepas dari perdebatan itu, al-Zarnu>jimerupakan tokoh 

yang telah memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan pendidikan 

Islam.Karyanya, patut dikaji dan dipelajari.
34

 

4. Al-Zarnu>jidan Kajiannya Dalam Bidang Hadis 
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Sejauh penelusuran penulis tentang kajian al-Zarnu>ji di bidang hadis, tidak ditemukan 

literatur yang menjelaskan dengan pasti tentang hal tersebut, dikarenakan tidak banyak 

karya-karya tulis yang membahas tentang sejarah kehidupan Imam al-Zarnu>ji. 

Melihat riwayat pendidikan al-Zarnu>ji di mana ia belajar kepada banyak guru yang 

mempunyai keahlian di bidangnya yang berbeda-bedamemungkinkan bahwa al-Zarnu>ji juga 

memiliki keahlian di berbagai bidang, dan tidak menutup kemungkinan dalam bidang hadis 

juga. Namun di sisi lain, melihat tidak adanya literatur yang menyebutkan dengan pasti 

tentang kepiawaian al-Zarnu>ji dalam bidang hadis serta keputusannya telah memasukkan 

salah satu redaksi matn hadis yang dianggap maudu’oleh ulama hadis ke dalam kitab 

Ta’li>m al-Muta’allimkaryanya35 menimbulkan dugaan bahwa ia memiliki kekurangan 

dalam bidang hadis. 

Terlepas dari berbagai dugaan akan kredibilitas al-Zarnu>ji, perlu diakui bahwa ia 

merupakan seorang ulama yang dengan kitab Ta’li >m al-Muta’allim-nya telah memberikan 

kontribusi besar dalam pendidikan dan penjagaan moral bangsa, khususnya lewat dunia 

pesantren. 

B. KITAB TA’LI>M AL-MUTA’ALLIM 

1. Latar Belakang Penyusunan 

Burha>nuddîn al-Zarnu>ji mendapati banyaknya pencari ilmu (pelajar, santri dan 

mahasiswa) pada generasinya, ternyata mereka banyak mendapatkan ilmu tetapi tidak dapat 

mencapai manfaat dan buahnya, yaitu pengamalan dan penyebarannya.
36
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Hal ini disebabkan oleh kesalahan mereka menempuh jalan dan mengabaikan syarat-

syarat menuntut ilmu, padahal setiap orang yang salah jalan, maka ia akan tersesat dan tidak 

dapat mencapai tujuannya, baik sedikit maupun banyak.
37

 

Oleh karena itu, dengan senang hati beliau menjelaskan kepada mereka mengenai 

metodologi belajar berdasarkan apa yang beliau pelajari dalam beberapa buku dan petunjuk-

petunjuk yang beliau dengar dari para guru yang cerdik cendekia, dan menyusunnya dalam 

bentuk kitab yang diberi nama “Ta’li>m al-Muta’allim T{ari>q al-Ta’allum.”38
 

2. Sistematika Penyusunan 

Kitab Ta’li>m al-Muta’allimadalah salah satu kitab yang dikarang oleh Syeikh 

Burha>nuddi>n Al-Zarnu>ji bin Nu‟man bin Ibra>hi>m yangmempunyai arti “Bimbingan Bagi 

Penuntut Ilmu Pengetahuan”.39
 Di dalamnya disertakan ayat-ayat al-Qur‟an dan hadis-hadis 

nabi sebagai dasar dari setiap tema yang disajikan.  

Secara umum kitab ini mencakup tiga belas pasal yang singkat-singkat, yaitu: 

a. Pengertian ilmu dan keutamaannya 

b. Niat di kala belajar 

c. Memilih ilmu, guru dan teman serta ketabahan dalam belajar 

d. Menghormati ilmu dan ulama 

e. Ketekunan, kontinuitas dan cita-cita luhur 

f. Permulaan dan intensitas belajar serta tata tertibnya 

g. Tawakkal kepada Allah 

h. Masa belajar 

i. Kasih sayang dan memberi nasihat 
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j. Mengambil pelajaran 

k. Wara (menjaga diri dari yang haram dan syubhat) pada masa belajar 

l. Penyebab hafal dan lupa 

m. Masalah rezeki dan umur 

Dari ketiga belas pasal tersebut dapat disimpulkan ke dalam tiga bagian besar. Sebuah 

analisa yang diajukan Abdul Muidh Khan dalam bukunya The Muslim Theories of 

Education During the Middle Ages, menyimpulkan bahwa inti kitab ini mencakup tiga hal, 

yaitu 1. TheDivision of Knowledge; 2. The Purpose ofLearning;  dan 3. The Method of 

Study.
40

 

3. Penggunaan Hadis 

Sebagaimana tersebut dalam Bab I terdahulu, bahwa pembahasan tema-tema dalam 

kitab Ta’li>m al-Muta’allim menggunakan al-Qur‟an dan hadis sebagai dasarnya. Hadis 

dalamkitab Ta’li>m al-Muta’allim berjumlah banyak yaitu dua puluh enam hadis dan tersebar 

pada tiga belas  bab (fas{l). Adapun jumlah penggunaan hadis pada tiap-tiap bab dalam kitab 

Ta’li>m al-Muta’allimadalah sebagai berikut: 

No. Bab (fas{l) Jumlah 

hadis 

1 Ma>hiyah al-‘Ilm wa al-Fiqh wa Fad{lih 2 

2 Al-Niyyah Fi> H{a>l al-Ta’allum 2 

3 Ikhtiya>r al-‘Ilm wa al-Usta>dh wa al-Shari>k wa al-Thaba>t 

‘Alaih 

1 

4 Ta’z{i>m al-‘Ilm wa Ahlih 1 

5 Jadd wa al-Muwa>z{abah wa al-Himmah 4 
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6 Bida>yah al-Sabq wa Qadrih wa Tarti>bih 8 

7 Tawakkal 2 

8 Waqt al-Tah{s{i>l _ 

9 Al-Shafaqah wa al-Nas{i>h{ah{ 1 

10 Al-Istifa>dah 1 

11 Al-Wara’ Fi> H{a>l al-Ta’allum 1 

12 Ma> Yu>rith al-H{ifz{ wa Ma> Yu>rith al-Nisya>n 1 

13 Ma> Yajlib al-Rizq wa Ma> Yamna’ al-Rizq wa Ma> Yazi>d 

Fi> al-‘Umr wa Ma> Yanqus{ 

2 

 

Hadis-hadis yang tercantum dalam tiap-tiap bab tersebut tersaji dalam bentuk redaksi 

matn saja, bahkan sebagian hanya berupa potongan dari redaksi matn yang tidak utuh. 

Namun hal ini wajar, karena memang kitab Ta’li>m al-Muta’allimbukanlah kitab hadis 

melainkan kitab yang membahas suatu tema tertentu dengan menggunakan hadis sebagai 

penguatnya. 

4. Pandangan Ulama Tentang Kitab Ta’li>m al-Muta’allim 

Kitab Ta’li>m al-Muta’allim T{ari>q al-Ta’allumbanyak diakui sebagai suatu karya yang 

jenial dan monumental serta sangat diperhitungkan keberadaannya. Kitab tersebut banyak 

pula dijadikan bahan penelitian dan rujukan dalam penulisan karya-karya ilmiah, terutama 

dalam bidang pendidikan.
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 Kitab tersebut banyak dipergunakan tidak saja terbatas di 

kalangan ilmuwan Muslim, tetapi juga oleh para orientalis dan para penulis Barat.Di antara 
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tulisan yang menyinggung kitab ini dapat dikemukakan antara lain: G.E. Von Grunebaum 

dan T.M. Abel yang menulisTa’li>m al-Muta’allim T{ari>q al-Ta’allum: Instruction of the 

Students: The Methode of Learning; Carl Brockelmann dengan bukunya Geschite der 

Arabischen Litteratur; Mehdi Nakosten dengan tulisannya History of Islamic Originsof 

Western Education A.D. 800-1350, dan lain sebagainya.
42

 

Keistimewaan lainnya dari buku Ta’li>m al-Muta’allimtersebut adalah terletak pada 

materi yang dikandungnya. Sekalipun kecil dandengan judul yang seakan-akan hanya 

membicarakan tentang metode belajar, namun sebenarnya membahas tentang tujuan belajar, 

prinsip belajar, strategi belajar dan lain sebagainya yang secara keseluruhan didasarkan pada 

moral religius.
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5. Penggunaan Kitab Ta’li >m al-Muta’allim di Lembaga Pendidikan diIndonesia 

Kepopuleran kitab Ta’li>m al-Muta’allimterlihat dari tersebarnya buku ini hampir ke 

seluruh penjuru dunia. Kitab ini telah dicetak dan diterjemahkan serta dikaji di berbagai 

negara, baik di Timur maupun di Barat. 

Di Indonesia, kitab Ta’li>m al-Muta’allimdikaji dan dipelajari hampir di setiap lembaga 

pendidikan Islam, terutama lembaga pendidikan klasik tradisional seperti pesantren, bahkan 

di Pondok Pesantren modern sekalipun, seperti halnya di Pondok Gontor Ponorogo, Jawa 

Timur.
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