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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pembentukan Karakter Santri 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “Pembentukan” 

adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai uatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar, dsb), selanjutnya arti dari kata “pembentukan” 

yaitu proses, cara, perbuatan membentuk.  (KBBI, 2008). Kemudian 

pengertian karakter dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kebahasaan dan sisi 

istilah. Dalam bahasa Yunani character dari kata charassaein, yang berarti 

membuat tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa inggris character dan 

dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan istilah karakter. Sementara itu, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional kata karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan, 

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, dan watak. (Nirmatul, 2016: 1) 

Adapun menurut istilah beberapa ahli mengemukakan: 

a. Menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadiaan seseorang yang terbetuk dari hasil internalisasi 

berbagai kebajikaan yang diyakini dan digunakan sebagai landsan 

untuk cara pandang, berfikir, bersikap dan bertindak. (Kemendiknas, 

2008) 
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b. Menurut Ki Hadjar Dewantara, dalam Agus Wibowo karakter 

sebagai sifatnya manusia, mulai dari angan-angan hingga terjelma 

sebagai tenaga. Dengan adanya budi pekerti, manusia akan menjadi 

pribadi yang merdeka sekaligus berkepribadian dan dapat 

mengendalikan dirisendiri. (Agus Wibowo, 2013 : 10). 

c. Imam Ghazali dalam Heri Gunawan, menganggap bahwa karakter 

lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam 

bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri 

manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkanlagi. (Heri 

Gunawan, 2012 : 1) 

d. Doni Koesoema A. memahami bahwa karakter sama dengan 

kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakter atau 

gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima darilingkungan. (Doni Koesoema, 

2015 : 5) 

Sedangkan Muhammad Abdul Khalik menyebutkan kepribadian 

atau watak adalah, “Majmu’ah al-shifah as- aqliyyah wa al-

khuluqiyyah allati yamtazu biha al-syakhsu ‘an ghairihi” artinya 

“Sekumpulan sifat yang yang bersifat aqliyah (pengetahuan) dapat 

membedakan seseorang dengan yang lainnya”.(Malik, 2007 : 35) 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa karakter adalah keadaan asli yang ada pada diri 

individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan yang 
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lain. (Malik, 2007 : 3) 

      Kata “santri” memiliki dua makna, pertama; santri adalah 

murid yang belajar ilmu agama Islam di pondok pesantren yang 

datang dari jauh maupun dekat.Kedua; santri adalah gelar bagi 

orang-orang soleh dalam agama Islam.Dan dalam pengertian lain 

dijelaskan bahwa santri adalah peserta didik yang belajar di 

pesantren. Seorang ulama bisa disebut sebagai kyai jika memiliki 

pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk 

mempelajari ilmu-ilmu agama Islam melalui kitab-kitab kuning. 

(Malik, 2005 : 35) 

Menurut tradisi pesantren terdapat dua kelompok santri, yaitu: 

a. Santri mukim. Yakni murid-murid yang berasal dari 

daerah yang jauh dan menetap dalam pesantren. Santri 

yang sudah lma mukim dalam pesantren biasanya menjadi 

kelompok tersendiri dan sudah memikul tanggung jawab 

mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari dan mengajar 

santri-santri muda tentang kitab-kitab yang rendah dan 

menengah. Kebanyakan dari mereka datang dari tempat 

yangjauh. 

b. Santri kalong. Yaitu murid-murid yang berasal dari desa 

sekelilingnya, yang biasanya mereka tidak tinggal di 

pondok kecuali jika saat waktu-waktu belajarsaja.  

(Susmanto, 2004 : 54) 



 
 
 

10 

 

c. Santri Online adalah murid-murid mukim tetap belajar 

melalui internet dikarnakan covid 19. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya pembentukan karakter santri adalah sebuah proses yang 

dilakukan dalam pendidikan untuk membentuk nilai-nilai dasar/karakter  

pada diri seorang santri untuk membangun kepribadiannya, baik itu nilai 

karakter yang harus ada antara manusia dengan tuhannya, antara sesama 

manusia, lingkungan maupun nilai karakter diri pribadi santri tersebut. 

2.1.1 Pendekatan Pendidikan Karakter  

Ada lima tipologi pendekatan pendidikan karakter, yaitu: 

a. Pendekatan Penanaman Nilai 

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu mendekatan yang 

memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial pada diri peserta 

didik.Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan nilai adalah 

diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh peserta didik dan berubahnya 

nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang 

diinginkan. Metode yang digunakan dalam pembelajaran antara lain 

keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peran 

dan lain-lain. 

Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan tradisional. 

Pendekatan ini dinilai mengabaikan hak anak untuk memilih nilainya 

sendiri secara bebas sehingga banyak kritik dalam berbagai literatur 

barat yang ditujukan untuk pendekatan ini.Oleh karena itu, yang perlu 
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diajarkan kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan proses, 

supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai 

tempat dan zamannya. (Ramli Zakaria, 2000 : 479) 

b. Pendekatan Perkembangan Kognitif 

 Dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena 

karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan 

perkembangannya.Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berfikir 

aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-

keputusan moral.Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai oleh 

pendekatan ini. Pertama, membantu peserta didik dalam membuat 

pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang 

lebih tinggi.Kedua, mendorong peserta didik untuk mendiskusikan 

alasan- alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu 

masalah moral. (Naisaban, 2006 : 324) 

c. Pendekatan AnalisisNilai 

 Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada 

perkembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir logis, dengan 

cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. 

Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, 

pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-

masalah yang memuat nilai-nilai sosial.Sedangkan pendekatan 

perkembangan kognitif lebih terfokus pada dilema moral yang bersifat 

perseorangan. (Kusuma, Triatna, dan Johar, 2011 : 63) 
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d. Pendekatan Pembelajaran Berbuat 

 Pendekatan pembelajaran berbuat menekankan pada usaha 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara 

bersama-sama dalam kelompok.Ada dua tujuan utama dalam 

pendekatan ini.Pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk melakukan perbuatan moral.Kedua, mendorong peserta didik 

untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 

dalam pergaulan dengan sesama. (Masnur, 2011 : 106) 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

pendidikan karakter yang pertama yaitu pendekatan penanaman nilai. 

Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam melakukan beberapa upaya 

pembentukan karakter santri dengan cara keteladanan dan penguatan 

positif dan negatif melalui kegiatan dan peraturan pondok yang berlaku. 

Hal ini bertujuan agar santri mampu menerima nilai-nilai karakter yang 

diterapkan pondok antara lain: sabar, syukur, kerja keras, cinta ilmu, 

musyawarah, istiqomah, dan tawakkal, dan merubah perilaku santri 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diinginkan. 

      2.1.2 Metode Pendidikan Karakter 

    Sesuatu tindakan barulah dapat menghasilkan manusia berkarakter, 

apabila enam strategi pendidikan karakter berikut ini dilakukan secara utuh 

dan terus-menerus. Keenam strategi itu adalah sebagai berikut: 

   a. Habituasi (pembiasaan) dan pembudayaan yangbaik 
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Menurut Ibrahim Alfikiy, kebiasaan adalah pikiran yang diciptakan 

seseorang daam benaknya, kemudian dihubungkan dengan perasaan dan 

diulang-ulang hingga akal meyakininya sebagai bagian dari perilakunya. 

Hukum pembiasaan itu melalui enam tahapanyakni: 

1. Berpikir: seseorang memikirkan dan mengetahui nilai-nilai yang 

diberikan, lalu memberi perhatian, dan berkonsentrasi pada 

nilaitersebut. 

2. Perekaman: setelah nilai-nilai diterima, otaknya merekam dan 

menghubungkan dengan pikiran-pikiran lain, yang sejenis atau 

yang dinilai bermanfaat baginya. 

3. Pengulangan: seseorang memutuskan untuk mengulangi nilai-nilai 

yang baik itu dengan perasaan yangsama. 

4. Penyimpanan: karena perekaman dilakukan berkali-kali maka 

pikiran menjadi semakin kuat. Akal menyimpannya dalamfile. 

5. Pengulangan: disadari atau tidak, seseorang mengulang kembali 

perilaku nilai-nilai yang baik yang tersimpan kuat di dalam akal 

bawahsadarnya. 

6. Kebiasaan menjadi karakter: karena pengulangan nilai-nilai yang 

baik dan berkelanjutan dan tahapan-tahapan di atas yang dilalui, 

akal manusia meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan bagian 

terpenting dariperilaku. (Matt, 2011 : 142). 

b. Membelajarkan hal-hal yangbaik 

 
Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan seseorang atau hal-hal 
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yang baik yang belum dilakukan, harus diberi pemahaman dan 

pengetahuan tentang nilai-nilai manfaat, rasionalisasi dan akibat dari 

nilai baik yang dilakukan.Dengan demikian, seseorang mencoba 

mengetahui, memahami, menyadari, dan berpikir logis tentang arti dari 

suatu nilai-nilai dan perilaku yang baik, kemudian mendalaminya dan 

menjiwainya. Lalu nilai-nilai yang baik itu berubah menjadi power 

intristik yang berurat berakar dalam diri seseorang. 

1. Moral feeling dan loving  

     merasakan dan mencintai yang baik Lahirnya moral loving berawal dari 

mindset (polapikir). Pola pikir yang positif terhadap nilai-nilai kebaikan akan 

merasakan manfaat dari perilaku baik itu. Dari berpikir dan berpengalaman 

yang baik secara sadar lalu akanmempengaruhidan akan menumbuhkan rasa 

cinta dan sayang. Perasaan cinta kepada kebaikan menjadi power dan engine 

yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat kebaikan bahkan melebihi 

dari sekedar kewajiban sekalipun harus berkorban jiwa danharta. (Novan, 2012 

: 2005) 

                  2. Moral Acting (tindakan yang baik) 

 
 Melalui pembiasaan, kemudian berpikir berpengetahuan tentang 

kebaikan, berlanjut merasa cinta kebaikan itu dan lalu tindakan pengalaman 

kebaikan yang pada akhirnya membentuk karakter. Karena tindakan yang 

dilandasi oleh pengetahuan, kesadaran, kebebasan, dan kecintaan akan 

membentuk endapan pengalaman dan menjadi karakter. (Edi Sudewo, 2011 : 

13) 
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 3. Keteladanan (moral model) dari lingkungansekitar 

Setiap orang membutuhkan keteladanan dari lingkungan sekitarnya. 

Manuia lebih banyak belajar dan mencontoh dari apa yang ia lihat dan alami. 

Perangkat belajar pada manusia lebih efektif secara audio-visual.Keteladanan 

yang paling berpengaruh adalah yang paling dekat dengan diri kita. Orang tua, 

karib kerabat, pimpinan masyarakat dan siapapunyang sering berhubungan 

dengannya maka akan menentukan proses pembentukan karakter atau tuna 

karakter. Jika lingkungan sosial disekitarnya baik maka maka karakter yang 

baik yang akan terbentuk. Sebaliknya jika lingkungan di sekitarnya tidak baik 

maka tidak akan terbentuk karakter yang baik. (Elqorni, 2019) 

    2.1.3 Pembelajaran  

      Secara bahasa pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction 

(Inggris). Kata pembelajaran itu sendiri memiliki variasi pemaknaan. 

Meskipun demikian, dari variasi pemaknaan kata pembelajaran kebanyakn 

menunjuk pada upaya untuk membelajarkan peserta didik . 

       Tujuan pembelajaran ialah membantu seseorang belajar, atau 

memanipulasi (merekayasa) lingkungan sehingga memberikan kemudahan 

bagi orang yang belajar. Gagne dan Briggs mendefenisikan pembelajaran 

sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dsb) yang 

secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi peserta didik sehingga 

proses belajarnya dapat langsung dengan mudah. 

    2.1.4 Pendekatan Pembelajaran 

Berikut ini berbagai macam pendekatan pembelajaran: 
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1) Pendekatan Konsep 

Pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang secara 

langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh, 

tanpa melihat prosesnya.Konsep dimaknai sebagai buah pemikiran 

seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi 

sehinggamelahirkanproduk pengetahuan berupa prinsip, istilah 

ilmiah, hukum dan teori. (Rusman, Kurniawan, dkk, 2012 : 46) 

2) Pendekatan Keterampilan Proses 

Pendekatan ini adalah pendekatan proses sains yang merupakan proses 

atau langkah-langkah yang sering dilaksanakan oleh para ilmuwan 

dalam mengembangkan sains. Langkah ini kemudian diterapkan 

dalam pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik terbiasa mencari 

dan menemukan masalah. Di sini, peserta didik akan memperoleh 

temuan berupa konsep-konsep baru, fakta-fakta baru, teori-teori baru 

generalisasi dan hukum keilmuan yangbaru. 

1) Pendekatan Deduktif dan PendekatanInduktif 

Pendekatan deduktif adalah proses berpikir yang dimulai 

dari atribut yang bersifat umum menuju atribut atau hal yang 

bersifat khusus. Sedangkan pendekatan induktif adalah proses 

berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat khusus menuju 

suatu generalisasi yang bersifat umum. (Dimyati dan Mudjiono, 

2006 : 185) 
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2) Pendekatan CSBA 

CBSA adalah singkatan dari Cara Belajar Siswa 

Aktif.Pendekatan ini merupakan pemdekatan pembelajaran yang 

berpusat pada diri peserta didik dan menekankan keaktifan 

peserta didik secara fisik, mental, intelektual, dan emosional 

guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpanduan antara 

ranah kognitif , afektif dan psikomotorik. (Sudjana, 2008 : 35) 

3) Pendekatan Inkuiri 

Inkuiri berasal dari kata bahasa Inggris inquiry, yang artinya 

pencarian kebenaran, pencarian informasi, atau pencarian 

pengetahuan. Pendekatan ini seperti halnya pendekatan 

keterampilan proses,  juga mengambil esensi kebiasaan para ahli 

sains dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. 

Terkadang  juga disebut pendekatan berbasis penemuan 

sehingga keduanya sering dipadukan menjadi pembelajaran 

inkuiri danpenemuan. (Firdaus, 2004 : 45) 

4) Pendekatan STM (Sains, Teknologi, Masyarakat) 

Sebagai sosok sentral pada pendekatan STM ini, peserta didik 

diharapkan memahami benar-benar hikmah dari pengalaman 

sehari-harinya.Dalam kaitan itu, mereka hari paham mengenai 

lingkungan sosialnya, lingkungan yang terkonstruksi secara 

artificial di sekelilingnya, serta lingkungan alamiahnya.Dan 

ketiga lingkungan ini dipahami oleh peserta didik secara 
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integratif. (Nurdin, 2005 : 50) 

5) Pendekatan Ekspositori 

Dalam pendekatan ini, guru menyajikan bahan pembelajaran 

dalam bentuk yang telah dipersiapkan secararapi, sistematik, 

dan lengkap, sehingga siswa tinggal menyimak dan 

mencernanya secara teratur dan tertib. Dalam pendekatan ini 

kentara sekali penerapan strategi teacher- centerednya. 

6) PendekatanKonstekstual 

Pendekatan konstekstual merupakan konsep belajar yang 

bertujuan membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong 

mereka membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan mayarakat.Dengan konsep ini, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik. (Abuddin, 2009 

: 153) 

       2.1.5 Strategi dan MetodePembelajaran 

Suyono dan Hariyanto mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai 

“rangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan peserta didik, pengelolaan 

lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.” Dengan sudut pandang yang cenderung 

melakukan generalisasi, Marsh hanya mengklasifikasikan strategi 

pembelajaran menjadi dua,yaitu strategi berpusat kepada guru (teacher-
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centered strategy) dan strategi berpusat kepada peserta didik (student-

centered-strategy). (Sumiati, 2009 : 92) 

Dalam strategi pembelajaran yang terpusat kepada guru 

(teacher- centered strategy), terdapat beberapa metode 

pembelajaran yang dapat diterapkan, antara lain: 

1) MetodeCeramah 

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan 

pemberian informasi secara lisan/verbal dari seorang pembicara di 

depan sekelompok pengunjung. Dalam pembelajaran tentu saja 

pembicara di sini adalah seorang guru, sedangkan pengunjungnya 

adalah pesertadidik. (Hafni, 2005 : 121) 

2) Metode Sorongan 

  Metode Sorangan adalah metode pengajaran dengan cara 

menghadap guru seorang dengan membawa kitab yang akan 

dipelajari. Metode sorongan ini adalah metode paling sulit dari 

keseluruhan sistem pendidikan dipesantren. Pembelajaran dengan 

sistem sorongan biasanya diselanggarakan pada ruangan tertentu. 

Ada tempat duduk kiyai atau ustadz, didepannya ada meja pendek 

untuk meletakan kitab bagi santri yang menghadap. Setelah kiyai 

atau ustadz membaca teks dalam kitab kemudian santri 

mengulanginya. Inti metode sorogan adalah berlangsungnya proses 

belajar mengajar secara face to face antara Kyai dan santri. 

Keunggulan metode ini adalah Kyai secara pasti mengetahui 
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kualitas anak didiknya, bagi santri yang IQ nya tinggi akan cepat 

menyelesaikan pelajaran, mendapatkan penjelasan yang pasti dari 

seorang Kyai. Kelemahannya adalah metode ini membutuhkan 

waktu yang sangat banyak. Meskipun sorogan ini dianggap statis, 

tetapi bukan berarti tidak menerima inovasi. Malah menurut 

Suyoto, metode ini sebenarnya konsekuensi daripada layanan yang 

ingin diberikan kepada santri. Berbagai usaha dewasa ini dalam 

berinovasi dilakukan justru mengarah kepada layanan secara 

indivual kepada anak didik. Metode sorogan justru mengutamakan 

kematangan dan perhatian serta kecakapan seseorang. (Zamakhari, 

2011 : 54) 

3) Metode Wetonan/ Bandongan 

Wetonan istilah ini berasal dari kata wektu (bahasa jawa) yang 

berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu-waktu 

tertentu, yaitu sebelum dan atau sesudah melakukan shalat fardhu. 

Metode wetonan ini merupakan metode kuliah, dimana para santri 

mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling Kyai yang 

menerangkan pelajaran secara kuliah, santri menyimak kitab masing-

masing dan membuat catatan padanya. Istilah wetonan ini di Jawa 

Barat disebut dengan bandongan. Pelaksanaan metode ini yaitu: 

Kyai membaca, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali 

mengulas teks-teks kitab berbahasa Arab tanpa harakat (gundul). 
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   Santri dengan memegang kitab yang sama, masing-masing 

melakukan  pendhabitan  harakat kata langsung di bawah kata yang 

dimaksud agar dapat membantu memahami teks. 

Metode bandongan atau weton adalah sistem pengajaran secara 

kolektif yang dilakukan dipesantren. (Samsul, 2006 : 122) 

  2.2 Pembelajaran Kitab Ta’limul Muta’alim 

     2.2.1 Kitab Ta`limul-Muta`alim 

 Sekilas tentang kitab Ta’im Muta’alim Kitab Ta’lim Muta’alim 

merupakan kitab klasik yang dikarang oleh Syaikh Burhanuddin AzZarnuji 

yang berisi semacam kode etik bagi santri baik ketika masih menuntut ilmu, 

maupun ketika kelak sudah menjadi orang, bagaimana ia harus bersikap 

terhadap ilmu, terhadap kitab, terhadap guru, mengamalkan ilmu dan lain-

lainnya. Dalam latar belakang penyusunannya, Syaikh AzZarnuji berkata: 

“Setelah saya amati, banyak pencari ilmu (pelajar, santri dan mahasiswa) 

pada generasi saya, ternyata mereka banyak mendapatkan ilmu tetapi tidak 

dapat mencapai manfaat dan buahnya, yaitu pengamalan dan penyebarannya. 

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 

sedikitmaupun banyak. Maka dari itu beliau menyusun kitab Ta’lim 

Muta’alim ini supaya bisa dijadikan pedoman bagi pelajar-pelajar islam 

khususnya bagi santri yang ingin mengkaji kitab tersebut lebih mendalam 

lagi. (Asrori, 2012 : 11) 
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    2.2.3 Pentingnya pembelajaran kitab Ta`limul Muta`alim 

Kitab Ta'limul Muta'alim, merupakan panduan pembelajaran (belajar 

mengajar) terutama bagi murid. Tertulis dalam muqoddimah Az-Zarnuji 

mengatakan bahwa pada zamannya, banyak sekali para penuntut ilmu 

(murid) yang tekun belajar namun tidak bisa mendapatkan manfaat  dari ilmu 

tersebut (mengamalkan serta menyebarkannya). Hal ini terjadi karena peserta 

didik meninggalkan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga mereka tidak 

berhasil. Az-Zarnuji dalam muqoddimahnya mengatakan bahwa kitab ini 

disusun untuk meluruskan tata cara menuntut ilmu. Az-Zarnuji juga 

berpendapat bahwa ilmu itu memuliakan pemiliknya, karena ilmu adalah 

perantara kebaikan dan ketaqwaan untuk mengangkat derajat disamping 

penciptanya dan kebahagiaan yang abadi, ilmu sebagai perantara untuk 

mengetahui sifat-sitat manusia seperti takabbur, tawadhu, lemah lembut, 

isrof (berlebih-lebihan), bakhil (pelit), jubn (pengecut), maka dengan ilmu 

tersebut manusia akan bisa membedakan mana yang mulia dan mana yang 

tercela. (Fathu, 2015 : 4) 

Lebih dari itu, hasil dari dari proses belajar mengajar yang berupa ilmu, 

hendaknya dapat diamalkan manusia karena buah ilmu adalah amal. 

Pengamalan serta pemanfaatan ilmu hendaknya selalu dalam koridor 

keridhaan Allah SWT. Yakni untuk mengembangkan serta melestarikan 

agama Islam dan menghilangkan kejahilan, baik dari dirinya maupun orang 

lain. Inilah buah dari ilmu yang menurut Az-Zarnuji akan dapat 

menghantarkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. 
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     2.2.4 Tujuan Pembelajaran Kitab Ta’limul Muta’alim 

Secara umum tujuan pengajaran kitab Ta’lim Muta’alim adalah untuk 

membantu peserta didik dalam memahami dirinya dan lingkungannya dalam 

menuntut ilmu, memilih guru, ilmu, teman, dan sebagainya, baik di sekolah 

maupun di tempat-tempat lain dan kode etik dalam menuntut ilmu yang 

akan membentuk akhlak atau sikap yang sesuai, serasi dan seimbang dengan 

diri dan lingkungannya. Di sekolah inilah siswa tepat untuk diberikan 

pembelajaran kitab Ta‟lim Muta’alim melalui tatap muka secara langsung 

oleh guru bidang studi. Peserta didik zaman sekarang sangat membutuhkan 

akan bimbingan akhlak, sikap dan kode etik dalam menuntut ilmu, sehingga 

akhirnya mereka dapat memahami dan menelaah akhlak atau sikap yang 

sesuai dengan eksistensi sebagai siswa. (Azzarnuji : 2) 

Pengenalan tentang sikap siswa terutama yang ada hubungannya dengan 

pengajaran kitab Ta’lim Muta’alim adalah melalui guru bidang 

studi.Pelaksanaan tersebut terutama yang ada hubunganya dengan kode etik 

dalam menuntut ilmu. Lebih lanjut dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa 

metode mendidik anak dengan memberi contoh, pelatihan, pembiasaan 

(drill) kemudian nasehat dan anjuran sebagai alat pendidikan dalam rangka 

membina kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama Islam. (Azzarnuji : 

2) 

    2.2.5 Manfaat Mempelajari Kitab Ta’limul Muta’alim 

Manfaat yang bisa kita peroleh ketika belajar kitab Ta`limul 

Muta`alim dan mengamalkanya sangatlah banyak, karena didalamnya 
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mencakup babbab yang sangat penting bagi penuntut ilmu agar mendapatkan 

ilmu yang manfaat dan barokah, karena tanpa kemanfaatan dan kebarokahan 

ilmu yang pernah kita pelajari akan sia-sia. Hal ini diibaratkan dengan 

pedagang yang rugi yang hanya membeli saja tanpa menjual.Ada hal-hal 

yang harus diperhatikan agar mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, 

dan semua itu sudah dibahas dalam kitab Ta`limul Muta`alim. (Zainuddin, 

dkk, 1996 : 106) 

    2.2.6 Hubungan Pembelajaran Kitab Ta’limul Muta’alim dengan 

Pembentukan Karakter  

Kitab Ta’limul Muta’alim ialah karya yang paling monumental 

dan merupakan satu-satunya karya popular Az-Zarnuji yang dapat 

diketahui dan masih ada sampai sekarang Ta’limul  Muta’alim 

merupakan salah satu dari beberap kitab Kuning yang bayak dipelajari 

dan menjadi pedoman pelajar (santri) di pesantren. Wajar bila kitab ini 

sangat popular dikalangan pesantern, khususnya di pesantren-pesantren 

tradicional yang lebih menitip beratkan pada pendidikn akhlak. Karena,  

kitab ini mnjelaskan berbagai macam akhlak yang harus dimiliki oleh 

seorrang pelajar aga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. 

Melihat kondisi saat ini, dimana kemajuan dan perkembangan 

teknologi dan informatika yang semakin menjamur, bila tidak disikapi 

denngan baik akan mengakibatkan dampak negative yang lebih besar 

daripada dampak positifnya. Banyak sekali modus kejahatan dan 

criminal, penipuan, pencurian,  dan lain sebagainya dilakukan melalui 
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kemajuan teknologi.Masalah-masalah yang terjadi saat ini adalah 

masalah-masalah yang paling mendasar, yaitu masalah karakter. Karakter 

merupakan hal yang paling pokok sebagaimana Alber Einsten 

mengatakaan sesuatu yang dapat membuat ilmuan menjadi hebat bukan 

nya apa, melakinkan karakter.   

Dengan demikian melihat kondisi di atas sangat relefan yang 

terdapat pada Kitab Ta’limul Muta’alim dijadikan acuan didalam dunia 

pendidikan karakter. Niai-nilai pendidikan karakter seperti muusyawarah, 

Waro’ cita-cita luhur, usaha sekuat tenaga dan lain sebagainya apabila  

telah tertanam pada peserta didik (santri), maka keberhasilan dalamm 

dunia pendidikan karakter akan tercapai. (Nartado, 2016 : 82) 

       2.2.7 Materi Kitab Ta’limul Muta’alim 

Sebagaimana pengarang kitab yang lainnya, Syeikh Az-Zarnuji 

mengawali tulisanya dengan bersyukur serta memuji Allah SWT, 

bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin bangsa 

Arab dan ‘Ajam (selain bangsa Arab), dan kepada para sahabat nabi. 

Kemudian beliau menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi 

penulisab kitab Ta’lim Muta’alim ialah berdasarkan fenomena yang terjadi 

di masa itu. Beliau melihat begitu banyak pelajar yang sudah belajar 

dengan bersunguh-sungguh, akan tetapi tidak mendapatkan manfaat, hasil 

dan barokah dari ilmu. Penyebabnya adalah cara mereka salah dalam 

menuntut ilmu, serta mengabaikan persyaratan dalam menuntut imu. Hal 

itu, beliau paparkan dalam muqodimah kitab ini.Secara umum kitab ta’lim 
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muta’alim terdiri dari 13 bab/fasal pembahasan, yaitu:  

1. Bab tentang hakikat ilmu pengetahuan, fiqih, serta keutamaannya  

   Syeikh Az-Zarnuji berpendapat bahwa menuntut ilmu diwajibkan bagi 

laki-laki dan perempuan. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang 

digunakan sehari-hari dalam beribadah kepada Allah, seperti ilmu 

ushuluddin dan ilmu fiqih, juga ilmu-ilmu lain yang melengkapinya. Beliau 

juga mengatakan bahwa ilmu akan menghiasi seseorang dengan 

pengetahuannya, sebab dengan ilmu seseorang akan senantiasa bertakwa. 

(Syamsirin : 62) 

2. Bab tentang niat dalam belajar 

      Menurut Az-Zarnuji, penuntut ilmu sejak awal seharusnya meluruskan 

niat dan menanamkan komitmen di dalam dirinya, bahwa ia belajar semata-

mata demi mencari ridha Allah, untuk menghilangkan kebodohan diri dan 

kebodohan orang lain, serta untuk melestarikan agama Islam. Sedangkan 

jika penuntut ilmu yang terbersit dalam benaknya untuk mencari kehidupan 

duniawi ataupun mencari jabatan, maka hal tersebut adalah niat yang salah, 

kecuali apabila jabatan tersebut gunakan untuk melaksanakan amar ma’ruf 

dan nahi munkar, merealisasikan kebenaran dan memuliakan agama, maka 

niat ini tidak masalah. (Abdullah, 2015 : 46) 

     Dalam pasal ini, bahwa niat belajar hendaklah mencari ridha Allah swt, 

untuk kebahagian akhirat, menghilangkan kebodohan, menjaga agama dan 

mengukuhkan Islam. Selain itu juga berniat untuk selalu mensyukuri nikmat 

berupa akal dan kesehatan. Dalam pasal ini juga menjelaskan dalam belajar 
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jangan diniatkan untuk dihormati, mencari harta dunia, mendapatkan 

kemuliaan dan lain-lain. (Tamyiz, 2001 : 116) 

3. Bab tentang cara memilih ilmu, guru, teman dan ketabahan 

    Menurut Az-Zarnuji, hendaklah penuntut ilmu lebih memprioritaskan 

ilmutauhid dan mengenal Allah SWT berdasarkan dalil, karena iman secara 

taqlid walaupun sah, namun tetap berdosa karena meninggalkan dalil. Dan 

hendaklah memilih guru yang lebih ‘alim, wara’, serta yang lebih sepuh. 

Serta dalam berteman pilihlah orang yang tekun, wira’i, jujur dan mudah 

memahami masalah. (Ali, 2007 : 65) 

4. Bab tentang memuliakan ilmu pengetahuan dan para ulama atau 

cendekiawan 

     Dikatakan Az-Zarnuji bahwa penuntu ilmu tidak akan mendapatkan ilmu 

dan manfaatnya kecuali dengan menghargai ilmu dan menghormati ahli 

ilmu (ulama), serta menghormati guru, dan memuliakannya. Salah satu 

wujud penghormatan terhadap ilmu adalah dengan mengambil kitab dalam 

keadaan suci. (Abdul, 2009 : 45) 

5. Bab tentang kesungguhan dalam mencari ilmu, istiqamah dan cita-cita 

luhur 

     Az-Zarnuji memberikan penjelasan bahwa penuntut ilmu hendaklah 

belajar dengan bersungguh-sungguh, dan secara kontinu mengulangi 

pelajaran yang telah ia pelajari. Hal tersebut bertujuan agar ilmu yang 

didapatkan senantiasa terasah dan semakin mempertajam pengetahuan 

tentang ilmu tersebut. (Azzarnuji : 32) 
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6. Bab tentang permulaan belajar, ukuran belajar dan tata tertibnya 

 

  َّRَT  ْVَWَو  َّYِءِ  إ] َ̂  jْkَ ]lَmْnِءٍ  _Vُِئَ  _dَْe  ِfِمَ  اaَْْر_ِ

“Tiada pekerjaan yang dimulai pada hari Rabu kecuali pasti akan 

maksimal/sempurna.” (Al-Hadist). 

Sebagai permulaan dalam belajar, Az-Zarnuji menegaskan bahwa 

hendaklah penuntut ilmu memulai belajarnya pada hari Rabu, karena hari 

tersebut merupakan hari yang mulia, dimana Allah menciptakan cahaya 

pada hari tersebut. (Hafidz, 2011 : 4) 

7. Bab tentang tawakkal 

    Az-Zarnuji berpesan hendaklah penuntut ilmu besikap tawakkal dalam 

belajar,  jangan menghiraukan urusan rizki dan jangan mengotori hati 

dengan hal tersebut. Hal tersebut bertujuan agar niat dalam menuntut ilmu 

tidak tercampur dengan urusan duniawi sehingga fokus bagi penuntut ilmu 

hanyalah belajar. (Akhyar, 2008 : 318) 

8. Bab tentang waktu keberhasilan 

     Syeikh Az-Zarnuji berpesan bahwa waktu yang paling cemerlang dalam 

belajar adalah permulaan masa remaja, waktu sahur, dan waktu diantara 

maghrib dan isya’. Namun tetap dianjurkan memanfaatkan seluruh waktu 

yang ada untut belajar, serta apabila telah jenuh terhadap suatu ilmu 

hendaklah beralih ke bidang studi lainnya. 

9. Bab tentang kasih sayang dan nasehat 

   Di dalam bab kesembilan ini, az-Zarnuji berwasiat hendaklah orang yang 
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berilmu bersikap penyayang, saling menasehati dan tidak bersifat hasud 

atau dengki, karena dengki adalah sifat yang berbahaya serta tidak 

bermanfaat. Serta tidak pula saling bertikai dan bermusuhan dengan orang 

lain, karena hal itu akan menghabiskan waktu dengan sia-sia. (Sodirman, 

2013 : 4) 

10. Bab tentang Istifadah 

    Hendaklah bagi penuntut ilmu bersikap istifadah atau memanfaatkan 

waktu untuk belajar disetiap kesempatan. Az-Zarnuji memberikan methode 

dengan cara selalu membawa bolpoin dan buku catatan dimanapun dan  

kapanpun. Sebagaimana beliau mengutip sebuah kata mutiara “hafalan 

dapat lari, tapi tulisan tetap abadi”. (Ahyar, 2012 : 18) 

11. Bab tentang wara’ 

    Dalam bab ini Az-Zarnuji mengutip hadits Nabi Muhammad SAW yang 

berbunyi “barang siapa tidak berbuat wara’ ketika belajar, maka Allah SWT 

akan memberinya cobaan salah satu dari tiga macam, yakni dimatikan 

dalam usia muda, ditempatkan di tengah komunitas orang bodoh, atau 

dijadikan ‘abdi penguasa”. 

12. Bab tentang penyebab kuat hafalan dan penyebab lupa 

    Az-Zarnuji menjelaskan penyebab yang paling kuat agar mudah hafal 

adalah kesungguhan hati, kontinuitas, meminimalisir makan, serta 

melaksanakan shalat malam. Beliau juga menambahkan membaca al-qur’an 

termasuk salah satu penyebab mudah hafal. Sebagaimana sebuah kata 

mutiara menyatakan “tiada sesuatu yang lebih bisa menguatkan hafalan 



 
 
 

30 

 

kecuali membaca al-qur’an dengan menyimak”. Sedangkan penyebab 

mudah lupa menurut beliau adalah perbuatan maksiat, banyak berbuat dosa, 

keinginan dan kegelisahan urusan duniawi, serta terlalu banyak 

menyibukkan diri dengan urusan duniawi. (Nurtadho, 2016 : 44) 

13. Bab tentang sumber dan penghambat rezeki, serta penambah dan 

pemotongusia 

    Bab tentang sumber dan penghambat rezeki, serta penambah dan 

pemotong usia. Di dalam bab yang terakhir, Az-Zarnuji memberikan sebuah 

bahasan mengenai sumber dan penghambat rezeki, serta penambah dan 

pengurang umur. Hal tersebut dikarenakan setiap penuntut ilu pasti 

membutuhkan makan dan hal yang menunjang belajar. Maka dari itu, beliau 

memberikan wasiat kepada penuntut ilmu agar senantiasa berdo’a kepada 

Allah SWT agar senantiasa diberikan rezeki yang berkecukupan, serta 

beliau juga melarang untuk tidur di waktu subuh, karena hal tersebut dapat 

menolak rizki. (Azzarnuji, 1995 : 9) 

2.3 Kajian Relavan 

 Beberapa Penelitian yang pernah dilakukan dan relavan dengan fokus 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya Zeni Mufida melakukan 

penelitian  dengan judul “Nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab Ta’limul 

Muta’allim dan Ayyuhal Walad serta Relevansinya terhadap Pendidikan 

Agama Islam”. Pada penelitian tersebut membahas mengenai nilai-nilai 

karakter yang terkandung di dalam kitab Ta’limul Muta’allim dan Ayyuhal 

Walad seperti: religiusitas, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, 
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demokratis, rasa ingin tahu, bersahabat/berkomunikasi, cinta damai, gemar 

membaca, peduli sosial dan tanggung jawab. 

 Muhammad Sholeh dengan judul penelitian”Pembelajaran Akhlaq 

Melalui Kitab Ta’limul Muta’allim bagi Santri di Komplek IJ Pondok 

Pesantren Al-munawwir Krapyak, Bantul, Yogyakarta”. Pada penelitian 

tersebut membahas mengenai proses pembelajaran Kitab Ta’limul Mu’allim 

yang sedang berlangsung, mengetahui seberapa banyak pengetahuan akhlak 

yang dimiliki oleh santri melalui pembelajaran kitab tersebut dan mengetahui 

seberapa besar pengaruh pembelajaran kitab Ta’limul Muta’allim terhadap 

akhlak santri di Komplek IJ Pondok Pesantren Al-munawwir. 

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui 

bahwamemang sudah ada skripsi yang mengkaji tentang kitab Ta’limul 

Muta’allim dan pendidikan karakter, namun judul dan fokus pembahasannya 

berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada skripsi pertama, 

Zeni Mufida memfokuskan pembahasannya mengenai nilai karakter dalam 

kitab Ta’limul Muta’allim dan Ayyuhal Waladserta relevansinya dengan 

Pendidikan Agama Islam. Pada skripsi kedua, Muhammad Sholeh 

memfokuskan pembahasannya pada proses pembelajaran Kitab Ta’limul 

Muta’allim, pendalaman pengetahuan akhlak yang dimiliki oleh santri serta 

pengaruh pembelajaran kitab Ta’limul Muta’allim terhadap karakter santri. 

Sedangkan skripsi penulis mengkaji tentang upaya pembentukan karakter 

santri melalui pembelajaran kitab Ta’limul Muta’allim tersebut. 

 


