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ABSTRAK 
 

Dini Siti Habibah (17311773) judul skripsi “Konsep Kesungguhan Dan 

Ketekunan Dalam Menuntut Ilmu  (Studi Analisis QS. Al-Ankabut Ayat 

69 Dan Kitab Ta’līm Al-Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji)” Program 

Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu 

Al-Qur’an (IIQ) Jakarta  2021. 

 

Manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk menjadi dasar 

pijakan dalam menjalani kehidupannya sebagai khalifah di bumi. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas manusia, 

karena llmu pengetahuan yang diperoleh dari proses Pendidikan bisa 

menjadi bekal manusia dalam menjalani kehidupannya. Secara kuantitatif 

pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan. Namun keberhasilan 

dari segi kualitatif, pendidikan di Indonesia belum berhasil membangun 

karakter bangsa yang cerdas dan kreatif apalagi unggul. 

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 bahwa bagi 

orang-orang yang mengarahkan kemampuannya dengan bersungguh-

sungguh untuk berbuat kebaikan, maka pasti Allah akan mengantar mereka 

pada jalan kedamaian dan kebahagiaan. Adapun Kitab Ta’limul al-

Muta’allim merupakan kitab yang banyak dijadikan acuan dalam menuntut 

ilmu. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul “Konsep 

Kesungguhan Dan Ketekunan Dalam Menuntut Ilmu (Studi Analisis QS. Al-

Ankabut Ayat 69 Dan Kitab Ta’limul Muta’allim Karya Syekh Az-Zarnuji)”. 

Tema mengenai kesungguhan dan ketekunan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Dimana 

penulis ingin mengetahui bagaimana konsep kesungguhan dan ketekunan 

dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 dan kitab Ta’lim al-Muta’allim. 

Hasil penelitian adalah bahwa konsep kesungguhan QS. Al-Ankabut 

ayat 69 dalam Tafsir Al-Mishbah adalah bersungguh-sungguh dalam 

menghindari hal-hal yang akan menghambat proses mendapatkan ilmu. 

Kemudian konsep kesungguhan dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan 

bahwa bersungguh-sungguh yang dimaksud adalah bersungguh-sungguh 

dalam hal mengamalkan ilmu yang sudah diketahui supaya ilmu tersebut 

tidak hilang dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Adapun 

konsep ketekunan dalam Kitab Ta’līm Al-Muta’allim adalah ketekunan 

dalam mengulang-ngulang pelajaran atau biasa disebut dengan muroja’ah 

demi menghindari sifat lupa sehingga pelajaran atau suatu ilmu yang telah 

didapatkan dengan susah payah tidak hilang.  

 

Kata Kunci: Konsep Kesungguhan, Konsep Ketekunan, Menuntut Ilmu.  
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ABSTRACT 
  

Dini Siti Habibah (17311773) thesis title "The Concept of Seriousness 

and Perseverance in Studying Knowledge (Analytical Study of QS. Al-

Ankabut Verse 69 and the Book of Ta'līm Al-Muta'allim by Shaykh Az-

Zarnuji)" Islamic Religious Education Study Program (PAI) ) Faculty 

of Tarbiyah, Institute for Quranic Studies (IIQ) Jakarta 2021. 
  

Humans need knowledge to be the basis for living their lives as 

caliphs on earth. Education has an important role in improving human 

quality, because the knowledge gained from the education process can be a 

provision for humans in living their lives. Quantitatively, education in 

Indonesia has progressed. However, in terms of qualitative success, 

education in Indonesia has not succeeded in building a nation's character 

that is intelligent and creative, let alone superior. 

Allah Swt says in QS. Al-Ankabut verse 69 that for those who direct 

their abilities seriously to do good, then surely Allah will lead them to the 

path of peace and happiness. The Book of Ta'limul al-Muta'allim is a book 

that is widely used as a reference in studying. Therefore, the authors are 

interested in researching the title "The Concept of Sincerity and 

Perseverance in Seeking Knowledge (Analytical Study of QS. Al-Ankabut 

Verse 69 and the Book of Ta'limul Muta'allim by Sheikh Az-Zarnuji)". The 

theme of sincerity and perseverance. 

The method used in this study is a qualiDitative method with the 

type of library research (Library Research). Where the author wants to know 

how the concept of sincerity and perseverance in QS. Al-Ankabut verse 69 

and the book Ta'lim al-Muta'allim. 

The result of this research is that the concept of seriousness of QS. 

Al-Ankabut verse 69 in Tafsir Al-Mishbah is serious in avoiding things that 

will hinder the process of gaining knowledge. Then the concept of sincerity 

in Ibn Kathir's Tafsir explains that being serious is meant to be serious in 

terms of practicing knowledge that is already known so that knowledge is 

not lost and is beneficial for himself and others. The concept of 

perseverance in the Book of Ta'līm Al-Muta'allim is perseverance in 

repeating lessons or commonly referred to as muroja'ah in order to avoid 

forgetting so that lessons or knowledge that have been obtained with 

difficulty are not lost. 

  

Keywords: The concept of sincerity, the concept of perseverance, seeking 

knowledge. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang Tuhan ciptakan dengan 

sangat sempurna, karena sejak lahir manusia sudah dibekali akal dan 

pikiran untuk menjadi khalifah di bumi. Di dalam kehidupannya 

manusia selalu berhubungan dengan segala hal yang ada di bumi baik 

dengan sesame manusia, alam semesta maupun dengan Yang 

Menciptakan. Oleh karenanya manusia membutuhkan ilmu pengetahuan 

untuk menjadi dasar pijakannya dalam menjalani kehidupan. 

Secara fisik manusia terus tumbuh mengikuti usia, secara mental 

manusia terus berkembang mengalami kematangan dan perubahan 

dalam hidupnya.1 Pengetahuan manusia dapat berkembang kerena dua 

hal utama. Pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu 

mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi 

informasi tersebut. Kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir 

menurut alur kerangka pikir tertentu. Karena itu, manusia mampu 

mengembangkan pengetahuannya dengan baik dan cepat.2 

Ilmu pengetahuan digunakan untuk mewujudkan rahmat Tuhan 

di muka bumi, mengingat semua ilmu pada hakikatnya dari Tuhan. 

Sumber ilmunya berupa ayat-ayat Allah (ayat al-qauliyah), alam jagat 

raya (ayat al-kauniyah), fenomena sosial (ayat al-insaniyah), akal 

pikiran dan hati nurani adalah ayat Tuhan. Demikian pula alat yang 

digunakan untuk melakukan penelitian dan kajian ilmu pengetahuan 

 
1 Hasbi dan Harrys Pratama Teguh, Pendidikan Agama Islam di Era Modern, 

(Yogyakarta: Leutika Prio, 2019) hal. 7. 
2 Idri, “Epistimologi Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, dan Ilmu Hukum Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2015), hal, 1. 
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berupa pancaindra, akal pikiran, dan hati nurani adalah ciptaan Tuhan. 3 

Para sarjana muslim berpandangan bahwa yang dimaksud ilmu 

yaitu diawali oleh ilmu Allah yang dirumuskan di lauhil mahfuzh dan 

disampaikan kepada manusia melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah.4 Ilmu 

pengetahuan di dunia terus berkembang setiap masanya dan tidak akan 

pernah habis. Hal ini menjadi sebab manusia dikaruniai akal dan pikiran 

supaya mampu untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 

Pentingnya ilmu dan keutamaan bagi penuntutnya tentu sudah 

banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an, kitab maupun buku-buku umum 

lainnya. Ilmu menjadi sangat penting karena ia sebagai perantara 

(sarana) manusia untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada seorangpun 

yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena itu khusus 

dimiliki manusia. Adapun selain ilmu, bisa dimiliki manusia dan bisa 

juga dimiliki makhluk lainnya. 

Allah SWT. berfirman  

اَنَّ   ُ كَ   ُهَو    اِّلَّ   اِّلههَ   َلا   هُ َشهَِّد اّلل ه ىِٕ
ٰۤ
ْلقِّْسطِِّۗ َلا اِّلهَه اِّلَّ ُهَو ُة َواُولُوا اْلعِّْلمِّ  َواْلَمله ًمۢا ِبِّ ىِٕ قَاٰۤ

 (١٨)ال عمران :  اْلَعزِّيْ ُز اْلَْكِّْيمُ 
"Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) 

yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang 

berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa lagi 

Mahabijaksana." (QS. Ali Imron [3]: 18) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah bersaksi pertama-tama 

dengan Diri-Nya sendiri, malaikat-Nya, kemudian orang-orang berilmu 

atau ulama. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa derajat orang-orang 

 
3 Abudin Nata, Islam dan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2018), hal. 2. 
4Umiyati, “Konsep Kewajiban dan Pentingnya Ilmu Pengetahuan dalam Al-

Qur’an”, Al-Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman. 

https://ejournal.iaiig.ac.id/index.php/amk/article/view/47 (5 Januari 2018), hal 24-25. 

https://ejournal.iaiig.ac.id/index.php/amk/article/view/47%20(5
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berilmu sangat tinggi di sisi Allah. Banyak cara yang bisa dilakukan 

manusia untuk mendapatkan ilmu, salah satunya melalui proses belajar 

yaitu pendidikan. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas 

manusia. Oleh karenanya manusia merupakan kekuatan sentral dalam 

suatu negara, sehingga mutu dan sistem pendidikan bisa ditentukan 

keberhasilannya melalui peningkatan motivasi belajar siswa. Ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dari proses pendidikan merupakan bekal 

yang penting bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. 5 

Secara kuantitatif dapat dikatakan pendidikan di Indonesia telah 

mengalami kemajuan. Indikator pencapaiannya dapat dilihat pada 

kemampuan baca tulis masyarakat yang mencapai 67,24%. Hal ini 

sebagai akibat dari program pemerataan pendidikan, terutama melaui 

IMPRES SD yang dibangun oleh rezim Orde Baru. Namun demikian, 

keberhasilan dari segi kualitatif pendidikan di Indonesia belum berhasil 

membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif apalagi unggul.6 

Banyaknya lulusan lembaga pendidikan formal, baik sekolah 

tingkat menegah maupun perguruan tinggi, terkesan belum mampu 

mengembangkan kreativitas dalam kehidupan mereka. Lulusan sekolah 

menengah sulit untuk bekerja di sektor formal karena belum tercukupinya 

keahlian mereka, demikian juga lulusan sekolah atas yang bukan kejuruan 

(SMK) mengalami problem yang sama. Bagi sarjana hanya sebagian kecil 

yang bekerja di sektor formal, sebagian besar dari mereka memiliki 

karakteristik hanya memahami teori dan lemah di praktek, motivasi 

 
5 Saifudin Mustofa, “Konsep Belajar Menurut Syaikh Az-Zarnuji Dalam Kitab 

Ta’lim Muta’allim”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto, 2018), hal. 6. 
6 Nurul Afifah, “Problematika Pendidikan di Indonesia”, Jurnal Elementary, 

http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/download/problematika-

pendidikan-di-indonesia/144 (1 Januari 2015, hal. 41) 

http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/download/problematika-pendidikan-di-indonesia/144
http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/download/problematika-pendidikan-di-indonesia/144
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belajar hanya untuk sekedar lulus ujian, berorientasi pada pencapaian 

grade atau pembatasan target, orientasi belajar hanya pada mata kuliah 

indivdual secara terpisah, proses belajar bersifat pasif, serta penggunaan 

teknologi yang terpisah dari proses pembelajaran.7 

Masyarakat dan bangsa Indonesia perlu dipersiapkan menjadi 

generasi yang tangguh, siap bersaing dan berkompeten untuk 

menghadapi tuntutan global. Tidak hanya berupa materi namun 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai hendaknya dimiliki oleh 

generasi muda sekarang. Maksudnya anak-anak dipersiapkan menjadi 

pribadi yang berfikir kreatif, mampu mengambil keputusan tepat, 

memecahkan masalah, berkolaborasi dan pengelolaan diri. 

Pendidikan Agama Islam menjadi salah satu motor untuk 

mencetak karakter budi pekerti yang baik, yang diharapkan setelah 

mempelajari Al-Qur’an dan Hadis dapat diaplikasikan sehingga 

terciptalah masyarakat madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi 

nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan 

teknologi yang berperadaban. 

Salah satu karakter yang harus dimiliki untuk terciptanya 

masyarakat madani adalah kesungguhan dan ketekunan dalam belajar. 

Kesungguhan dan ketekunan perlu dimiliki setiap siswa dan guru, agar 

timbul gairah belajar yang memicu semangat untuk selalu belajar di 

mana saja dan kapan saja serta tidak mudah menyerah dalam mencapai 

tujuan walaupun banyak kendala dan tantangan yang harus dilalui. 

Ketekunan dan kesungguhan belajar juga akan menciptakan masyarakat 

yang tahan banting, tangguh dan memiliki intelektual yang tinggi.8 

 
7 Nurul Afifah, “Problematika Pendidikan di Indonesia”, Jurnal Elementary,…, hal. 

42. 
8 Moh Ihsan Firdaus, “Analisis Nilai Ketekunan Belajar Yang Terkandung Dalam 

Al-Qur’an Surat Al-Muzzamiil Ayat 1-8 (Kajian Tafsir Al-Azhar)”, (Skripsi Sarjana, 
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Siswa yang memiliki kesungguhan yang tinggi akan memperoleh 

hasil belajar yang tinggi pula, karena selalu termotivasi untuk tekun 

belajar dan berusaha maksimal sehingga mampu memperoleh hasil yang 

maksimal. Hal ini berpengaruh pada perubahan tingkah laku, 

pengetahuan, sikap dan keterampilannya yang mulai berkembang.9 

Banyak cara yang bisa ditempuh agar dapat menjadikan diri 

terbiasa hidup tekun. Peran orang tua sangat penting untuk mendidik dan 

membiasakan anak menjadi tekun dan ulet. Di antaranya memilih guru 

terbaik, mencari sekolah terbaik, dan lain sebagainya. Namun tidak 

semua upaya itu mampu dilakukan. Tidak jarang orang tua menemui 

kendala untuk mendapatkan sekolah atau guru terbaik, baik dalam segi 

ekonomi yang kurang mamadai atau lokasi yang terlalu jauh sehingga 

kurang terjangkau.10 

Melihat kondisi saat ini dimana bangsa Indonesia sedang 

dihadapkan pada posisi yang sangat menghawatirkan yaitu tentang krisis 

ilmu pengetahuan, karakter dan moral sebagai anak bangsa. Konsep 

belajar yang diajarkan imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta’limul al-

Muta’allim bisa dijadikan acuan bagi para penuntut ilmu, karena pada 

dasarnya kitab tersebut menjelaskan bagaimana metode dan hal-hal yang 

harus diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu yang nantinya bisa 

dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam belajar. Kitab Ta’limul al-

Muta’allim dikarang oleh Syaikh Az Zarnuji dilatarbelakangi atas dasar 

keadaan pelajar (santri) yang mencari Ilmu tapi tidak mendapat manfaat 

dan buahnya Ilmu, dalam mukadimah Syaikh Az Zarnuji menuliskan: 

 
Fakultas Agama Islam, 2019) hal. 3. 

9 Nisa Tri Septiani, “Pengaruh Ketekunan Belajar dan Kondisi Sosial Ekonomi 

Keluarga Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Se-gugus Martopuro Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang 2019), hal. 34 
10 Perwita, Hasil Ketekunan, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), hal. 4. 
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“Kalau saya memperhatikan para pelajar, sebenarnya mereka telah 

bersunggu-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka yang tidak 

memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengamalan ilmu tersebut 

dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu 

salah, dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Oleh karena itu saya ingin 

menjelaskan kepada para santri cara mencari ilmu, menurut kitab-kitab yang 

pernah saya baca dan menurut nasehat para guru saya, yang ahli ilmu dan 

hikmah.” 

Syaikh Az-Zarnuji menjelaskan tentang metode belajar dengan 

menguraikan materi pokok kitab yang tersusun sistematis dalam 13 

pasal, dimulai dengan hakikat, hukum mencari ilmu dan keutamaannya, 

niat dalam mencari ilmu. Selanjutnya, bagaimana kreteria cara memilih 

ilmu, guru, teman, kemudian ukuran, waktu dan urutan mencari ilmu, 

bersikap wara’ dan sebagainya. Juga ditegaskan tentang hal-hal yang 

dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. 

Apabila dilihat tujuan dari UU No. 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”11 

Maka metode yang digunakan oleh Syaikh Az Zarnuji dalam kitab 

Ta’limul Muta’allim sangat relevan, dan sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh Undang-undang.  

Adapun kesungguhan sudah banyak diperintahkan Allah SWT 

dalam Al-Qur’an. Salah satunya dalam QS. Al-Ankabut ayat 69 yang 

menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang mengarahkan 

kemampuannya dengan bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan 

 
11 Indonesia, Undang-Undang,, Bab II, No. 20   Tahun 2003, pasal 3. 
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dan memikul kesulitan karna Allah, maka pasti Allah membantu, 

melimpahkan rahmat, kasih sayang dan akan mengantar mereka pada 

jalan kedamaian dan kebahagiaan.12 Kebajikan dalam ayat tersebut 

memiliki banyak makna salah satunya adalah menuntut ilmu yang 

merupakan suatu kebajikan karena Allah sudah memerintahkan bahwa 

menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

untuk meneliti yang berjudul “Konsep Kesungguhan Dan Ketekunan 

Dalam Menuntut Ilmu (Studi Analisis QS. Al-Ankabut Ayat 69 dan Kitab 

Ta’līm Al-Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji)” 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang 

terkait dengan hal yang akan diteliti, di antaranya: 

a. Kurangnya motivasi dan semangat dalam mengkaji syarat dan 

metode menuntut ilmu 

b. Kurangnya kedisiplinan dalam menuntut ilmu 

c. Faktor lingkungan menuntut ilmu 

d. Hubungan guru dan murid kurang baik 

e. Pengaruh pola pendidikan dari orang tua 

f. Penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya 

g. Pandangan Al-Qur’an dan hadis terkait konsep ketekunan dan 

kesungguhan dalam menuntut ilmu 

h. Pandangan para ulama terkait konsep ketekunan dan kesungguhan 

dalam menuntut ilmu 

 
12 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hal. 141-

142. 
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2. Pembatasan Masalah 

a. Konsep kesungguhan dalam menuntut ilmu 

b. Konsep ketekunan dalam menuntut ilmu 

c. Konsep kesungguhan menuntut ilmu dalam QS. Al-Ankabut Ayat 

69 perspektif tafsir Al-Mishbah dan Ibnu Katsir 

d. Konsep ketekunan menuntut ilmu dalam kitab Ta’līm Al-

Muta’allim karya Syekh Az-Zarnuji 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep kesungguhan menuntut ilmu dalam QS. Al-

Ankabut ayat 69 perspektif tafsir Al-Mishbah? 

b. Bagaimana konsep kesungguhan menuntut ilmu dalam QS. Al-

Ankabut ayat 69 perspektif tafsir Ibnu Katsir? 

c. Bagaimana konsep ketekunan dalam menuntut ilmu perspektif 

kitab Ta’līm Al-Muta’allim karya Syaikh Az-Zarnuji? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep kesungguhan menuntut ilmu dalam QS. 

Al-Ankabut ayat 69 perspektif tafsir Al-Mishbah. 

2. Untuk mengetahui konsep kesungguhan menuntut ilmu dalam QS. 

Al-Ankabut ayat 69 perspektif tafsir Ibnu Katsir. 

3. Untuk mengetahui konsep ketekunan dalam menuntut ilmu menurut 

kitab Ta’līm Al-Muta’allim karya Syaikh Az-Zarnuji. 

D. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan mengenai konsep kesungguhan dan ketekunan 

menuntut ilmu dalam tafsir Al-Qur’an dan kitab Ta’līm Al-

Muta’allim karya Syaikh Az-Zarnuji.  

2. Secara Praktis 

a. Manfaat bagi pendidik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

ajar dalam meningkatkan kesungguhan dan ketekunan peserta 

didik dalam belajar. 

b. Manfaat bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

tambahan pengetahuan supaya lebih memperhatikan kembali 

syarat-syarat dalam menuntut ilmu khususnya dalam 

kesungguhan dan ketekunan supaya berhasil dalam 

mendapatkan ilmu. 

c. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan konsep ketekunan 

dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Imam Ahmad Taufiq, mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan di Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2018 

dengan judul skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Ta’līm Al-Muta’allim Dan Aktualisasinya Terhadap Pendidikan 

Karakter Di Indonesia” yang berkesimpulan bahwa nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung di dalamnya antara lain: 1). 

Memiliki niat yang baik, 2). Musyawarah, 3). Rasa hormat, 4). Sabar 
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dan tabah, 5). Kerja keras, 6). Meyantuni diri, 7). Bercita-cita tinggi, 

8). Sederhana, 9). Saling menasehati, 10). Istifadah (mengambil 

pelajaran), 11). Tawakkal. Nilai-nilai pendidkan karakter tersebut 

akan sangat membantu di dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

karakter di Indonesia. Adapun persamaan dengan skripsi yang penulis 

susun adalah dalam objek penelitiannya yaitu Kitab Ta’līm Al-

Muta’allim. Perbedaannya skripsi ini membahas mengenai Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak, sedangkan skripsi yang akan penulis susun yaitu 

mengenai konsep ketekunan dalam kitab Ta’līm Al-Muta’allim. 

2. Siti Maysaroh, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan 

judul skripsi “Pesan Moral Yang Terkandung Dalam Kitab Ta’līm Al-

Muta’allim Karya Syeikh Az-Zarnuji”. Kesimpulannya yaitu bahwa 

pesan moral yang disampaikan oleh Syeikh Az-Zarnuji dalam kitab 

Ta’līm Al-Muta’allim berkaitan erat dengan etika. Sehingga dapat di 

klasifikasikan kedalam empat aspek etika. Pertama, pesan moral 

tentang etika kepada Allah. Kedua, pesan moral tentang etika kepada 

orang lain. Ketiga, pesan moral tentang etika kepada diri sendiri. 

Keempat, pesan moral tentang etika kepada ilmu. Kitab Ta’lim al-

Muta’allim karya Syeikh Az-Zarnuji dapat dijadikan media dalam mengkaji 

tentang etika dan moral. Karena di dalamnya terdapat pesan-pesan moral 

yang sangat berkaitan erat dengan etika seseorang. Adapun persamaan 

dengan skripsi yang akan penulis susun adalah dalam objek penelitian 

yaitu kitab Ta’līm Al-Muta’allim, perbedaannya skripsi ini membahas 

pesan moral dalam kitab Ta’līm Al-Muta’allim, sedangkan skripsi 

yang akan penulis susun membahas mengenai konsep ketekunan 

dalam kitab Ta’līm Al-Muta’allim. 

3. Moh Ihsan Firdaus, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama 
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Islam Fakultas Agama Islam di  Universitas Muhammadiyah 

Magelang pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Analisis Nilai 

Ketekunan Belajar Yang Terkandung Dalam Al-Qur’an Surat Al-

Muzammil Ayat 1-8 (Kajian Tafsir Al-Azhar), kesimpulannya bahwa 

konsep nilai ketekunan belajar dalam surat Al Muzzammil ayat 1-8 

adalah dalam tafsir Al Azhar dan beberapa kitab tafsir mengartikan 

kata tabtiilan dengan berbagai arti seperti tunduk, sepenuh hati, tekun 

dan lain-lain. Pemahaman kata tabtīlan diartikan beberapa mufassir 

sebagai tekun berlandasan dari kata batala-yabtulu-batlan yang berati 

memutuskan. Dalam hal ini mufassir menyebutkan, bahwa orang 

dikatan tekun apabila dia memutuskan seluruh perkara dan fokus 

beribadah kepada Allah. Tabtīlan juga bisa berasal dari kata ibtala-

yabtalu yang berarti lelah selelah-lelahnya. Mufassir menyebut tekun 

adalah orang yang beribadah dengan selelah-lelahnya hingga dia tidak 

tahu bahwa dirinya lelah atau bisa diartikan dengan sungguh-sungguh 

dan sepenuh hati. Dari pendapat mufsasir dapat diketahui indikator 

ketekunan dari QS. Al-Muzammil ayat 1-8 adalah orang yang 

Memiliki tujuan yang jelas, sabar, fokus, sepenuh hati, sungguh-

sungguh dalam bekerja, beribadah maupun belajar. Nilai ketekunan 

juga sebagai penguat sistem Pendidikan Islam karena ketekunan 

merupakan salah satu metode untuk mencapai mencapai tujuan 

pendidikan. Adapun persamaan dengan skripsi yang akan penulis 

susun adalah sama-sama membahas mengenai konsep ketekunan 

dalam Al-Qur’an dan juga sama-sama menggunakan penelitian 

kepustakaan. Adapun perbedaannya skripsi ini menganalisi konsep 

ketekunan dalam surat Al-Muzzammil ayat 1-8 sedangkan yang akan 

penulis susun yaitu konsep kesungguhan dalam tafsir surat Al-

Ankabut ayat 69. 
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4. Fenny Riskya, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Salatiga 

pada tahun 2016 dengan skripsi berjudul “Pemikiran Pendidikan 

Menurut Syaikh Az Zarnuji (Studi Analisis Kitab Ta’līm Al-

Muta’allim). Kesimpulannya yaitu bahwa Pendidikan akhlak yang 

ditekankan Syaikh Az-Zarnuji dapat diklarifikasikan menjadi tiga, 

yakni: Pertama, akhlak kepada Allah, guru dan murid dalam proses 

belajar mengajar diniatkan hanya kepada Allah, Kedua, akhlak kepada 

sesama manusia, terutama antara murid dan guru tetapi paling tidak 

terhadap sesama teman harus saling menghormati dan menghargai 

satu sama lain. Ketiga, akhlak kepada ilmu itu sendiri, bahwasanya 

ilmu itu adalah cahaya bagi kita dan kedudukan yang paling tinggi 

adalah orang yang berilmu. Adapun persamaan dengan skripsi yang 

akan penulis susun adalah dalam objek penelitian yaitu kitab Ta’līm 

Al-Muta’allim, perbedaannya skripsi ini membahas mengenai 

pemikiran pendidikan dalam kitab Ta’līm Al-Muta’allim, sedangkan 

skripsi yang akan penulis susun membahas mengenai konsep 

ketekunan dalam kitab Ta’līm Al-Muta’allim. 

5. Saifudin Mustofa, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Fakutas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 

tahun 2018 dengan judul skripsi “Konsep Belajar Menurut Syaikh Az-

Zarnuji Dalam Kitab Ta’līm Al-Muta’allim”, kesimpulannya konsep 

belajar meliputi dua metode. Pertama, metode yang bersifat etik 

mencakup niat dalam belajar, keutamaan ilmu, tujuan mencari ilmu, 

hormat terhadap ilmu, disiplin dalam ilmu, permulaan belajar, tawakal 

dalam menuntut ilmu, nasehat dan berprilaku santun, tentang wara’ 

Pendidikan pada hafalan, dan menjaga kesehatan. Kedua, metode 

bersifat teknik strategi meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, 
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memilih teman, kuantitas pelajaran, kualitas pelajaran, membuat 

catatan, memahami pelajaran, diskusi ilmiah, pendalaman ilmu dan 

pembiayaan ilmu. Adapun persamaan skripsi dengan dengan yang 

akan penulis susun adalah sama-sama menganalisis sebuah konsep 

menuntut ilmu dalam kitab Ta’līm Al-Muta’allim dan juga sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

kepustakaan, perbedaannya skripsi ini membahas konsep belajar 

sedangkan skripsi yang akan penulis susun membahas mengenai 

konsep ketekunan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan 

Proposal dan Skripsi, diterbitkan oleh LPPI Institut Ilmu Al-Qur’an 

(IIQ) Jakarta yang ditulis oleh Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. 

Et.all., tahun 2021. Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran 

yang jelas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan, adapun 

sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang 

masalah, identifikais masalah, permasalahan (identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah), tujuan 

dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta tinjauan 

pustaka. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mencakup landasan teori yaitu konsep pendukung 

pada pembahasan penulisan skripsi yang mencakup 

kesungguhan, ketekunan dan menuntut ilmu. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian yang menjelaskan secara rinci 
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tentang tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, 

diantaranya meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, data dan 

sumeber data, teknik pengumpulan dan analisis data, 

pemeriksaan keabsahan data, langkah-langkah pelaksanaa 

penelitian dan siklus penelitian. 

BAB IV: HASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

BAB V: PENUTUP 

Merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran-saran yang membangun dan bermanfaat 

untuk semua pihak. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
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BAB II 

KONSEP KESUNGGUHAN DAN KETEKUNAN  

DALAM MENUNTUT ILMU SECARA UMUM 

A. Kesungguhan  

1. Pengertian Kesungguhan 

Kesunguhan secara bahasa berasal dari kata sungguh yang 

berarti benar. Adapun bersungguh-sungguh adalah berusaha dengan 

sekuat-kuatnya (dengan segenap hati atau sepenuh hati). Sedangkan 

kesungguhan merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang 

dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan sekuat-kuatnya.1  

Dalam konteks menuntut ilmu, kesungguhan yang dibutuhkan 

bukan hanya datang dari sang penuntut ilmu, namun menuntut 

kesungguhan dari tenaga pendidik juga wali murid. Karena tiga pihak ini 

harus saling terintegrasi satu sama lain.2  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesungguhan dalam menuntut 

ilmu merupakan usaha yang dilakukan penuntut ilmu dengan segenap 

hati dan sungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Tanpa keinginan yang 

kuat atau cita-cita yang luhur, seorang penuntut ilmu tidak akan mampu 

meraih kesuksesan. Karena siapa yang mudah goyah dan tidak teguh 

pendiriannya, maka akan lebih mudah pula mendapati kegagalan. 

2. Dalil Al-Qur’an dan Hadis Tentang Kesungguhan 

Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh, sebab tanpa 

kesungguhan  maka tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan 

seseorang tidak mungkin mendapat ilmu dengan santai.  

 
1Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Sungguh, 

https://kbbi.web.id/sungguh, (20 Mei 2021) 
2Warda Az-Zahra, “Kesungguhan, Ketekunan, dan Keinginan yang Kuat dalam 

Menuntut Ilmu”, Kepondokan, 17 Desember 2020. 

https://ppduputri.or.id/kepondokan/2020/12/ kesungguhan-ketekunan-dan-keinginan-yang-

kuat-dalam-menuntut-ilmu/ (25 Mei 2021)  

https://kbbi.web.id/sungguh
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ْنَسانِّ اِّلَّ َما َسعهىَواَْن  َء   ٤٠ يُ رهى َسْوفَ  َواَنَّ َسْعَيهُ  ٣٩ لَّْيَس لِّْْلِّ ُُثَّ ُُيْزهىُه اْْلَزَاٰۤ
ى    ٤١ اْلَْوفه  تَ هه  ( ٤٢-٣٩)النجم :   ٤٢َواَنَّ اِّٰله َرب َِّك اْلُمن ْ

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

telah diusahakannya. dan bahwasanya usaha itu kelak akan 

diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya 

dengan balasan yang paling sempurna. Bahwasanya kepada 

Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu)”. (QS. An-Najm [53]: 39-42) 

َنا لَنَ ْهدِّيَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا  نِّْيَ  َلَمعَ  اّلل هَ  َواِّنَّ َوالَّذِّْيَن َجاَهُدْوا فِّي ْ  ( ٦٩ نكبوتع)ال ࣖ  اْلُمْحسِّ
“dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 

benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. 

Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 

berbuat baik”. (QS. Al-Ankabut [29]: 69) 

Rasulullah SAW. bersabda. 

َنا  ـَ ث َحَدَّ  
َ
َقالا ُنَمْيِر  َواْبُن  َشْيَبَة،  بِي 

َ
أ اْبُن  ِر 

ْ
َبك ُبو 

َ
أ َنا  ـَ ث َحَدَّ

  ِ اَلَلَّ ِإْدِريَس َعْبُد  ْبِن  ْبُن  َرِبيَعَة  َعْن  ْبِن ،  ِد  ُعْثَماَن، َعْن مُحَمَّ

 
َ
: َقال

َ
َرَة،  َقال ـْ بِي ُهَري

َ
أ ْعرَِج َعْن 

َ
اَن، َعِن الأ ْبِن َحَبَّ يَحيَى 

ٌر  ـْ َخي َقِوُيَّ 
ْ
ال ُمْؤِمُن 

ْ
ال  " وسلم  عليه  َلل  صلى   ِ اَلَلَّ  

ُ
َرُسول

ٌر  ـْ َخي  
َّ
ل 
ُ
ك َوفِي  ِعيِف  الَضَّ ُمْؤِمِن 

ْ
ال ِمَن   ِ اَلَلَّ ِإلىَ  َحُبَّ 

َ
َوأ

 
َ
ْعِج اْحِرْص َعل ـَ  ت

َ
، َولا ِ َفُعَك َواْسَتِعْن ِباَلَلَّ ـْ ن ـَ ْز َوِإْن  ى َما ي

 
َ
اَن ك

َ
ُت ك

ْ
َعل ـَ نِيَّ ف

َ
ْو أ

َ
 ل
ْ
ُقل ـَ  ت

َ
َصاَبَك َشْىٌء َفلا

َ
َذاأ

َ
ِكْن  َذا وَك

َ
َول

ْيَطاِن   الَشَّ
َ
ْفَتُح َعَمل ـَ ْو ت

َ
 َفِإَنَّ ل

َ
َعل ـَ ِ َوَما َشاَء ف  َقَدُر اَلَلَّ

ْ
ُقل
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 3()رواه مسلم
“Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah menceritakan 

kepada kami. Keduanya mengatakan: ‘Abdullah bin Idris menceritakan 

kepada kami, dari Rabi’ah bin ‘Utsman, dari Muhammad bin Yahya 

bin Habban, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan: 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang mukmin 

yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang 

lemah. Namun, pada masing- masingnya ada kebaikan. 

Bersemangatlah kepada apa saja yang bermanfaat untukmu, minta 

tolonglah kepada Allah, dan janganlah lemah. Apabila ada suatu hal 

yang menimpamu, janganlah engkau ucapkan: Andai saja aku 

melakukan ini, niscaya akan begini dan begini. Akan tetapi 

ucapkanlah: Qadarullah (Ini takdir Allah). Dan apa saja yang Allah 

kehendaki, Dia pasti melakukannya. Karena sesungguhnya ungkapan 

pengandaian membuka amalan setan”. (HR. Muslim) 

Hadis ini mengandung beberapa perkara besar dan kata-kata 

yang memiliki pengertian yang luas. Di antaranya yaitu menetapkan 

adanya sifat mahabbah (kecintaan) kepada Allah SWT. dan juga 

menunjukkan bahwa kecintaan Allah terhadap hambaNya tergantung 

keinginan dan kehendakNya, Hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah 

akan menolong bagi siapa saja hambaNya yang bersemangat 

melakukan setiap hal yang bermanfaat. 

3. Macam-Macam Kesungguhan 

a. Kesungguhan dalam Belajar 

Pepatah mengatakan 4  ًَئا وَ َجدَّ َوَجد    َمنْ  طََلَب َشي ْ
“Siapa bersungguh-sungguh pasti dapat”. 

 
3 Abū Husein Muslim ibn Hajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, Shahīh Muslim, (Saudi 

Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), Kitab Takdir, Bab Perintah Untuk Kuat dan Tidak 

Lemah, No. 2664, hal. 1069. 
4 Syeikh Az-Zarnuji, Ta’līm al-Muta’allim fī Thariq al-Ta’lim, terj. Abdul Kadir 

Al-Jufri, Terjemah Ta’lim Al-Muta’allim, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2016), hal. 40. 
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Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan 

mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam belajar atau menuntut 

ilmu, kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu 

yang sedang dipelajari.5 

Bersungguh-sungguh memiliki makna yang sangat luas, 

baik itu bersungguh-sungguh dalam urusan dunia ataupun urusan 

akhirat. Adapun jika dikaitkan dengan tema skripsi yang penulis 

susun yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar atau menuntut ilmu. 

Karena seorang penuntut ilmu jika tanpa dibarengi dengan 

kesungguhan atau tekad yang kuat tentu tidak akan mencapai atau 

menghasilkan apa-apa. Tujuan yang ingin dicapainya tidak akan 

sampai. Jadi kesungguhan dalam belajar atau menuntut ilmu sangat 

penting dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. 

b. Kesungguhan dalam Bekerja 

Sebuah syair menyebutkan  

  6 ُدْوَن َمَشقَّة   َولَْيَس اْكتَِّساُب اْلَمالِّ 
“Engkau tidak akan dapat memperoleh harta benda tanpa 

membanting tulang” 

Sikap memiliki kesungguhan sangat berperan penting dalam 

bekerja (mencari harta), tanpa adanya kesungguhan seseorang akan 

kesulitan mendapatkan harta yang diinginkan.  

c. Kesungguhan dalam Beribadah 

Kesungguhan atau keseriusan dalam bahasa Arab disebut 

juga dengan mujahadah. Seseorang yang bermujahadah dalam 

beribadah akan selalu berusaha menyingkirkan segala yang 

 
5  Mi’raj News Agency, Enam Syarat Menuntut Ilmu dalam Kitab Ta’lim 

Muta’allim, Minanews.net,https://minanews.net/enam-syarat-menuntut-ilmu-dalam-kitab-

talim-mutaallim/ (02 Juni 2021) 
6 Ibrahim bin Ismail, Syarah Ta’limul Muta’allim Edisi Bahasa Arab”, terj. Ali 

Chasan Umar, Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

tt), hal. 39. 

https://minanews.net/enam-syarat-menuntut-ilmu-dalam-kitab-talim-mutaallim/
https://minanews.net/enam-syarat-menuntut-ilmu-dalam-kitab-talim-mutaallim/
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mengganggu kesungguhannya tersebut. Tidak jarang, amal ibadah 

seseorang akan bernilai sia-sia ketika berleha-leha, lalai serta tidak 

memiliki motivasi yang jelas saat beramal. Kesungguhan dalam 

beribadah akan mempersempit ruang gerak setan sehingga tidak 

akan ada kesempatan menggelincirkan manusia kepada kesesatan.7 

4. Fungsi dan Tujuan Kesungguhan 

ع    َواْلِّدُّ يَ ْفَتُح ُكلَّ َِبب  ُمْغَلقِّ  *َاْلِّدُّ يُْدِنِّ ُكلَّ أَْمر  َشاسِّ
ْْلَم ِّ اْمُرٌؤ  َّة  يُ ب َْلى بَ َعْيش  َضي ِّقِّ  *َوَأَحقُّ َخْلقِّ هللاِّ ِبِّ  ُذْو ِهِّ

لِّْيلِّ َعَلى اْلَقَضاءِّ َوُحْكمِّهِّ   َعْيشِّ اْْلَْْحَقِّ  ْيبُ بُ ْؤُس اللَّبِّْيبِّ َوطِّ  *َومَِّن الدَّ
دَّانِّ يَ ْفََتِّقَانِّ َأْى تَ َفرُّقِّ  *ُحرَِّم اْلغََِّن  َلكِّْن َمْن ُرزَِّق اْلَِّجا  8ضِّ

“Bersungguh-sungguh itu dapat mendekatkan segala perkara yang 

jauh dan dapat membukakan segala pintu tertutup” 

“Kenyataan makhluk Allah yang susah payah adalah orang yang 

bercita-cita tinggi. Tetapi ia dicoba dengan kehidupan yang sempit” 

“Diantara bukti atas ketetapan dan ketentuan Allah, yaitu adanya 

orang pandai yang hidup sengsara dan orang idiot yang Bahagia 

hidupnya” 

“Tapi orang yang cerdik terhalang dari kekayaan, keduanya 

merupakan perbedaan yang sangat berlawanan” 

Kesungguhan dapat membukakan pintu yang tertutup, 

maksudnya pintu yang tertutup dan sulit membukanya. Orang idiot 

yang bahagia hidupnya, sedangkan orang cerdik terhalang dari 

kekayaan. Hal itu memang berlawanan, tapi itu membuktikan bahwa 

Allah berkehendak dalam menetapkan segala sesuatu.  

Demikian pula untuk memperoleh ilmu tanpa bersusah payah, 

 
7Husni Mubarok, “Memupuk Semangat Ibadah”, Bersamadakwah.net, 

https://bersamadakwah.net/ /memupuk-semangat-ibadah/ (02 Juni 2021) 
8 Ibrahim bin Ismail, Syarah Ta’limul Muta’allim Edisi Bahasa Arab”, terj. Ali 

Chasan Umar, Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim,…, hal. 37-38. 
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maka hal itu tidak akan terwujud, seperti halnya mencari harta tanpa 

mengalami kesulitan tidaklah mungkin. Apalagi ilmu yang merupakan 

perkara tertinggi dan termulia. 

B. Ketekunan 

1. Pengertian Ketekunan 

Secara bahasa ketekunan merupakan keras hati, bersungguh-

sungguh dan kesungguhan.9 Ketekunan merupakan kemampuan 

seseorang untuk fokus pada pekerjaan yang sedang digeluti sehingga 

mampu menghasilkan maha karya monumental yang bisa dikenang 

sepanjang zaman. Adapun ketekunan dalam pembelajaran atau 

menuntut ilmu secara mandiri memiliki dampak yang kuat pada tingkat 

pencapaian yang dicapai oleh peserta didik, dengan meningkatkan 

hubungan antara ketekunan dengan proses belajar dari siswa.10  

Ketekunan memiliki dua komponen yaitu gairah dan kegigihan. 

Gairah dan kegigihan sangat mempengaruhi ketekunan, apabila tingkat 

gairah tinggi sudah bisa dipastikan tingkat kegigihan juga tinggi begitu 

pula sebaliknya. Dalam Ketekunan, gairah berhubungan dengan 

intensitas komitmen dalam mencapai tujuan. Linda Kaplan dan Robin 

Koval berpendapat bahwa: “Passion and perseverance, it turns out, 

matter more than talent or intelligence bor gen when it comes to being 

successful. Artinya  “Gairah dan ketekunan lebih penting dari pada 

kecerdasan, bakat ataupun gen untuk menggapai kesuksesan.” Bagi 

kebanyakan orang, jabatan atau pujian adalah hasil dari kerja keras, 

bukan gen yang luar. Namun pada akhirnya kesuksesan adalah milik 

setiap orang yang benar-benar rajin, bukan hanya yang berbakat yaitu 

 
9 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 

hal 1230. 
10 Busro, M, Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2018), hal. 125 
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milik mereka yang memiliki ketekunan atau keuletan. Gairah sering 

disebut dengan passion yang sering digunakan untuk menggambarkan 

emosi yang kuat dan juga identik dengan kegilaan atau obsesi.11 

Jadi ketekunan merupakan kemampuan untuk tetap bertahan di 

tengah ujian, cobaan, tekanan dan kesulitan yang dialami. Seorang 

penuntut ilmu harus memiliki sifat tekun dalam dirinya, karena 

ketekunan adalah salah satu kunci sebuah kesuksesan dalam menuntut 

ilmu. Karena jika seorang penuntut ilmu tidak tekun atau malas maka 

hasilny tidak akan maksimal. 

2. Dalil Al-Qur’an dan Hadis Tentang Ketekunan 

ْنُكْم   الَّذِّْيَن اهَمنُ ْوا مِّ  ُ َا تَ ْعَمُلْوَن َخبِّْيٌ َوالَّذِّ يَ ْرَفعِّ اّلل ه ُ ِبِّ  َواّلل ه
ت ِۗ  ْيَن اُْوتُوا اْلعِّْلَم َدَرجه

  ( ١١)اجملادلة:
“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-

Mujadilah [58]: 11) 

ُ َما  َخۡلفِّهِّ  َومِّنۡ  َيَدۡيهِّ  َبۡيِّ  م ِّنۢ  َلُهۥ ُمَعق ِّبَهتٌ   إِّنَّ ٱّللََّ َل يُ َغي ِّ
َفظُونَُهۥ مِّۡن أَۡمرِّ ٱّللَِِّّۗ ۦ ََيۡ

ُ بَِّقۡوم   ۡمِۗ َوإَِّذاا أَرَاَد ٱّللَّ هِّ َنُفسِّ ُواْ َما ِبِّ  ۥۚ َوَما َْلُم م ِّنَلهُ   َمَردَّ   َفَْل   ُسواءا بَِّقۡوم  َحَّتَّه يُ َغي ِّ
  ( ١١)الرعد:ُدونِّهِّۦ مِّن َوال  

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ra’d [13]: 11) 

 
11 Linda Kaplan dan Robin Koval, Perseverance to Great (New York: Crown 

Business New York, 2015), hal. 10. 
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ََتْيۡ … ََيْيۡ   َ َوَل  َل  إِّنَُّهۥ  ٱّللَِِّّۖ  رَّۡوحِّ  مِّن  ٱّللَِّّ    َ ُسواْ  رَّۡوحِّ  مِّن  فُِّروۡ ُس  ٱۡلكَه ٱۡلَقۡوُم  َن  إِّلَّ 
  (٨٧)يوسف:

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf 

dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum 

yang kafir". (QS. Yusuf [12]: 87) 

Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang 

dilakukan sedikit-sedikit namun kontinu lebih baik daripada 

melakukan sesuatu yang besar namun hanya dilaksanakan sesekali. 

Oleh karena itu, membaca buku satu lembar tiap harinya lebih baik 

dibanding membaca sebuah buku dalam sehari semalam suntuk 

namun besoknya tidak dilakukan lagi. Adapun putus asa bukanlah 

merupakan suatu hal yang bijak. Setiap masalah ataupun kesulitan, 

pasti ada kemudahan atau jalan keluarnya. Ini sangat berkaitan 

dengan tema skripsi penulis yaitu mengenai ketekunan dalam 

menuntut ilmu, bahwa penuntut ilmu harus memiliki sifat tekun. 

Adapun dalam bahasa sunda itu “ngeureuyeuh” atau “alon-alon asal 

kelakon” dalam bahasa Jawa yang artinya sedikit-sedikit tapi terus-

menerus dilakukan sehingga walaupun sedikit-sedikit tapi terus 

menerus dan tidak putus asa maka hasilnya pun akan sesuai dengan 

yang diharapkan atau dicita-citakan. 

3. Macam-Macam Ketekunan 

a. Tekun dalam berusaha 

Tekun dalam berusaha adalah tidak mudah putus asa dalam 

keadaan apapun. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tentu 

saja harus berusaha untuk mendapatkannya. Misalnya untuk 

mendapatkan nilai yang bagus, sebagai seorang pelajar kita harus 

bekerja keras, tekun dan ulet dalam berusaha menggapainya. 
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Tentunya hal ini harus dilakukan dengan belajar yang rajin. 

b. Tekun dalam Belajar 

Orang yang tekun adalah orang yang bekerja secara teratur, 

mampu menahan rasa bosan/jemu, dan mau belajar dari kesalahan 

(orang lain maupun dirinya) di masa lalu agar tidak terulang 

kembali. 

c. Tekun dalam Bekerja 

Tekun dalam bekerja adalah bekerja dengan gigih dan 

bersungguh-sungguh serta tidak mudah putus asa. Tekun berarti 

rajin dan berkemauan kuat, disiplin serta cermat sehingga tidak 

mudah putus asa dalam rangka meraih tujuan yang diinginkan atau 

yang di cita-citakan.  

 

d. Tekun dalam Beribadah 

Tekun berarti berkeras hati, teguh pada pendirian. Tekun 

adalah termasuk perbuatan yang terpuji yang harus dimiliki oleh 

setiap orang Islam. Karena Allah SWT. senang jika hamba-hamba-

Nya berusaha dengan tekun. Tekun itu dapat mengantarkan 

seseorang untuk mencapai cita-citanya.12 

4. Fungsi dan Manfaat Ketekunan 

Adapun fungsi dan maanfaat memiliki sikap tekun diantaranya: 

a. Tumbuhnya Kesabaran Dalam Diri 

Tekun menjadikan seseorang dapat bertahan dalam keadaan 

atau situasi yang sulit dengan tanpa mengeluh. Oleh karenanya 

akan tumbuh kesabaran sehingga pantang menyerah dalam 

menghadapi suatu halangan dalam perjalanannya menuju tujuan 

 
12 Toha, Kerja Keras, Tekun, Ulet, dan Teliti, 27 November 2017, Serba Makalah. 

Com, https://serba-makalah.com/pengertian-kerja -keras-tekun-ulet-teliti-contohnya/ ( 12 

Juni 2021)  

https://serba-makalah.com/pengertian-kerja%20-keras-tekun-ulet-teliti-contohnya/
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b. Timbul Motivasi Untuk Terus Berkembang 

Sikap tekun mendorong seseorang untuk focus terhadap tujuan 

yang akan dicapai karena memiliki kemauan yang kuat. Motivasi 

untuk terus berkembang akan timbul dengan sendirinya sehingga 

akan terus belajar dan akhirnya memperoleh pengetahuan yang 

lebih, baik pengetahuan secara otodidak atau pengalaman dari 

orang lain. 

c. Terampil dan Teliti dalam Melakukan Suatu Pekerjaaan 

Ketika seseorag membiasakan sikap tekun, maka kebiasaan 

tersebut akan mampu menghilangkan perasaan takut untuk 

mencoba menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efektif dan efisien. 

d. Dipercaya Orang Banyak 

Seseorang yang memiliki sifat tekun dalam dirinya, akan 

memiliki rencana yang tersusun dengan baik, sehingga akan 

menghasilkan pekerjaan yang baik. Oleh karenanya orang lain akan 

menilai sehingga akan timbul kepercayaan. 13 

C. Menuntut Ilmu 

1. Pengertian Menuntut Ilmu 

Menuntut ilmu, secara bahasa menimba atau menuntut adalah 

mempelajari atau berusaha supaya mendapat pengetahuan (ilmu dan 

sebagainya. 14 Sedangkan ilmu artinya pengetahuan atau kepandaian. 

15Jadi dapat dipahami bahwa menuntut ilmu artinya mengambi ilmu 

atau memperoleh ilmu. Menimba ilmu juga dapat diartikan sebagai 

belajar, karena belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau 

 
13 Shella Rafika Sari, 6 Manfaat Memiliki Sikap Tekun, 16 Oktober 2019, Ind 

Times.Com, https://www.idntimes.com/life/inspiration/shella-rafika-sari/6-manfaat-yang-

akan-kamu-dapatkan-saat-memiliki-sikap-tekun -c1c2/6 (13 Juni 2021) 
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian tuntut, https://kbbi.web.id/tuntut (12 

Juni 2021) 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian tuntut, https://kbbi.web.id/ilmu (12 

Juni 2021) 

https://www.idntimes.com/life/inspiration/shella-rafika-sari/6-manfaat-yang-akan-kamu-dapatkan-saat-memiliki-sikap-tekun%20-c1c2/6%20(13
https://www.idntimes.com/life/inspiration/shella-rafika-sari/6-manfaat-yang-akan-kamu-dapatkan-saat-memiliki-sikap-tekun%20-c1c2/6%20(13
https://kbbi.web.id/tuntut%20(12
https://kbbi.web.id/ilmu%20(12
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memperoleh ilmu. 

Ilmu ialah deskripsi data pengalaman secara lengkap dan 

tertanggungjawabkan dalam rumusan-rumusannya yang sesederhana 

mungkin.16 Para sarjana muslim berpandangan bahwa yang dimaksud 

ilmu yaitu diawali oleh ilmu Allah yang dirumuskan di lauhil mahfuzh 

dan disampaikan kepada manusia melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah.17 

Ilmu pengetahuan di dunia terus berkembang setiap masanya dan 

tidak akan pernah habis. Hal ini menjadi sebab manusia dikaruniai 

akal dan pikiran supaya mampu untuk terus menggali dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Ilmu juga sering dipahami sebagai sesuatu yang sama dengan 

science (Inggris), wissenschaft (Jerman) dan eteschap (Belanda) yang 

bermakna “tahu”. Istilah ilmu dalam bahasa Arab berasal dari kata 

‘alima yang bermakna mengetahui. Adapun secara istilah terdapat 

banyak perbedaan diantara para ilmuwan pada umumnya. Mohammad 

Hatta mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang teratur 

mengenai pekerjaan hukum secara kausal dalam suatu golongan 

masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang 

tampak dari luar maupun dari dalam. Sedangkan Karl Pearson 

merumuskan ilmu ialah lukisan keterangan yang lengkap dan 

konsisten mengenai fakta pengalaman dengan istilah yang sederhana 

atau sesedikit mungkin. Dengan istilah lain ilmu adalah pengetahuan 

yang tersusun secara sistematis yang diperoleh melalui langkah-

langkah metodologi ilmiah, baik tentang perilaku sosial, budaya, 

 
16 Junaidi, “Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam”, At-Tarbawi, Jurnal Media 

Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan, vol. 10 no. 2 (Juli 2018), hal. 52. 
17Umiyati, “Konsep Kewajiban dan Pentingnya Ilmu Pengetahuan dalam Al-

Qur’an”, Al-Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman. 

https://ejournal.iaiig.ac.id/index.php/amk/article/view/47 (5 Januari 2018), hal 24-25. 

https://ejournal.iaiig.ac.id/index.php/amk/article/view/47%20(5
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maupun gejala-gejala alam yang dapat diamati dan dapat diukur.18 

Dari pemahaman di atas dapat dimaknai bahwa menuntut ilmu 

merupakan bagian dari sebuah proses ke arah positif. Pendidikan 

dapat dipahami sebagai transformasi ilmu, dengan berupaya 

mewujudkan tujuan akhir yaitu mewujudkan manusia yang beriman 

dan bertakwa. 

Sekolah merupakan salah satu dari Lembaga Pendidikan yang 

menyelenggarkan proses belajar mengajar untuk membimbing, 

mendidik, melatih dan mengembangkan kemampuan siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan yaitu antara lain menjadi manusia yang 

berbudi luhur. 19  

Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan 

penduduk serta pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kebutuhan 

akan manusia berkualitas tidak dapat ditangguhkan lagi. Pada 

akhirnya harapan akan pemenuhan tenaga manusia berkualitas 

tersebut banyak ditumpukkan kepada Lembaga Pendidikan. 

Adapun sifat ilmu yaitu antara lain universal (berlaku umum, 

lintas ruang dan waktu yang berada di bumi ini), communicable (dapat 

dikomunikasikan dan memberikan pengetahuan baru kepada orang 

lain), progresif (adanya kemajuan perkembangan atau peningkatan 

yang merupakan tuntutan modern).20  

 
18 Albar Adetary Hasibuan, Filsafat Pendidikan Islam: Tinjauan Pemikiran Al-Attas 

dan Relevansinya dengan Pendidikan di Indonesia, Malang: UIN Maliki Press, 2015, hlm. 

37-38. 
19 Nastiti Widowati, “Upaya Meningkatkan Ketekunan Belajar Melalui Pendidikan 

Budi Pekerti Pada Siswa Kelas Vii-E Uptd Smp Negeri 1 Panggul, Jurnal Pendidikan 

Profesional, vol 4, no. 2, (Agustus 2015), hal. 155. 
20 Ahmad Taufik Nasution, Filsafat Ilmu: Hakikat Mencari Pengetahuan, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 5. 
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2. Dalil Al-Qur’an dan Hadis Tentang Menuntut Ilmu 

Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran 

Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur’an yang memandang 

orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia di samping hadis-

hadis nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus 

menuntut ilmu. 

Allah SWT. berfirman  

ا بِّٱۡلقِّۡسطِّۚ َلا إِّلَههَ  ُ أَنَُّهۥ َلا إِّلَهَه إِّلَّ ُهَو َوٱۡلَملَهائَِّكُة َوأُْولُواْ ٱۡلعِّۡلمِّ قَاائَِّمۢ إِّلَّ   َشهَِّد ٱّللَّ
 ( ١٨)ال عمران: ُم ُهَو ٱۡلَعزِّيُز ٱْۡلَكِّيۡ 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia 

(yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat 

dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian 

itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Ali Imron [3]: 18) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah bersaksi pertama-

tama dengan Diri-Nya sendiri, malaikat-Nya, kemudian orang-orang 

berilmu atau ulama. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa derajat 

orang-orang berilmu sangat tinggi di sisi Allah. Banyak cara yang 

bisa dilakukan manusia untuk mendapatkan ilmu, salah satunya 

melalui proses belajar yaitu pendidikan. 

يَ ۡفَسحِّ  فَٱۡفَسُحواْ  لِّسِّ  ٱۡلَمجَه ِفِّ  تَ َفسَُّحواْ  َلُكۡم  قِّيَل  إَِّذا  َءاَمنُ وااْ  ٱلَّذِّيَن  َي َُّها  َيَها
فَٱنُشُزواْ  ٱنُشُزواْ  قِّيَل  َوإَِّذا  َلُكۡمِۖ   ُ َوٱلَّذِّيَن ٱّللَّ نُكۡم  مِّ َءاَمُنواْ  ٱلَّذِّيَن   ُ ٱّللَّ يَ ۡرَفعِّ   

ۚت  َا تَ ۡعَمُلوَن َخبِّۡيٌ وَ  أُوتُواْ ٱۡلعِّۡلَم َدَرجَه ُ ِبِّ  ( ١١)اجملادلة :   ٱّللَّ
“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
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Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadilah 

[58]: 11) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan mereka 

sebab kecintaan dan kerukunan di antara orang-orang mukmin. Di 

antara sebab kecintaan dan kerukunan itu adalah melapangkan tempat 

di majelis (pertemuan) ketika ada orang yang datang dan bubar ketika 

disuruh bubar, maka Allah akan meninggikan tempat-tempat hamba 

tersebut di SurgaNya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang 

berbakti tanpa kekhawatiran dan kesedihan. 

بِّهِّۦِۖ َوَلۡو َردُّوُه إَِّٰل ٱلرَُّسولِّ   نَ مِّ   أَۡمرٌ   ُهمۡ   َوإَِّذا َجااءَ  ٱْۡلَۡمنِّ أَوِّ ٱۡۡلَۡوفِّ أََذاُعواْ 
ٱّللَِّّ  َفۡضُل  َوَلۡوَل  ُهۡمِۗ  ن ۡ مِّ َيۡستَ ۢنبِّطُونَُهۥ  ٱلَّذِّيَن  َلَعلَِّمُه  ُهۡم  ن ۡ مِّ ٱْۡلَۡمرِّ  أُْوِلِّ  َوإَِّٰلها 

   (٨٣)النساء: ْل لَّ قَلِّيۡ َعَلۡيُكۡم َوَرْۡحَُتهُۥ لَٱت َّبَ ۡعُتُم ٱلشَّۡيطَهَن إِّ 
“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan 

ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka 

menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, 

tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan 

dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau 

tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 

kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. 

(QS. An-Nisa [4]: 43) 

Allah menjelaskan dalam firmanNya tersebut bahwa 

perolehan ilmu bergantung pada usaha mereka. Dalam hal agama, 

perintah Allah bersandar pada kepahaman dan pengetahuan orang-

orang berilmu. Oleh karenanya derajat orang berilmu disejajarkan 

dengan para Nabi untuk upaya menyebarkan perintah Allah tersebut. 

Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk 

mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. 

Sehubungan dengan itu, Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam 

As. dan semua keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan itu, manusia 
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dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik tugas sebagai 

khalifah maupun tugas ‘ubudiah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. 

menyuruh, menganjurkan, dan memotivasi umatnya agar menuntut 

ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah Saw.: 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم تَ َعلَُّموا اْلعِّْلَم َوَعلَُّمْوُه  َعنِّ اْبنِّ َمْسُعود  قَاَل ٰلِّ َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ
اْمُرٌؤ رَائَِّض َوَعلَُّمْوُه النَّاَس تَ َعلَُّموا اْلُقْرآَن َوَعلَُّمْوُه النَّاَس فَاءِِّن ِّ النَّاَس تَ َعلَُّموا اْلفَ 

تَ َقُص َوَتْظَهُر الْ  َدانِّ  فَ نِّ فِّ فََِّتُ َحَّتَّ ََيَْتلَِّف اثْ َناَمْقُبوٌض َواْلعِّْلُم َسيُ ن ْ رِّيَضة لَ ُيِّ
ُل بيَ نَ ُهَما )رواه الدارمي( 21   َأَحًدا ي َ فْ صِّ

“Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan, “Rasulullah SAW bersabda 

kepadaku, ‘Tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada 

oraang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang 

lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya 

ini akan mati. Ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin 

banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang 

tentang suatu kewajiban, mereka tidak menemukan seorang pun yang 

dapat menyelesaikannya.” (HR. Darimi). 

Dari beberapa dalil di atas menunjukkan bahwa kewajiban dan 

keutamaan menuntut ilmu sudah banyak dibahas dalam Al-Qur’an 

maupun hadis. Ilmu Allah sangat luas sehingga menuntut ilmu tiada 

batasnya selama hayat masih di kandung badan. Dengan ilmu 

seseorang dapat mencapai apapun yang diinginkannya, meraih segala 

yang tidak bisa diraihnya karena tanpa ilmu manusia tidak akan 

berkembang. Sehingga tidak selayaknya manusia masih bermalas-

malasan dalam mencari ilmu, karena ilmu merupakan cahaya yang 

akan menyinari dan menuntutunnya menuju jalan Allah SWT. 

3. Hukum Menuntut Ilmu 

Adapun perintah mengenai hukum menuntut ilmu sudah 

 
21 Abū Muhammad ‘Abdullāh Ibn Abdurrohmān Ibn al-Faḏl al-Dārimī, Musnad al-

Dārimī, Jilid 1, (Riyādh: Dār al-Mugnī: 2000), Kitāb al-Iqtidā bi al-‘Ulamā, bāb 

Muqaddimah, hal 298. 
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banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an, kitab maupun buku-buku umum 

lainnya. Ilmu menjadi sangat penting karena ia sebagai perantara 

(sarana) manusia untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada seorangpun 

yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena itu 

khusus dimiliki manusia. Adapun selain ilmu, bisa dimiliki manusia 

dan bisa juga dimiliki binatang. Allah SWT. berfirman 

 بِّٱۡسمِّ َرب َِّك ٱلَّذِّي َخَلَق  
ۡ
رَأ َن مِّ    ١ٱق ۡ نسَه  َوَربَُّك ٱْۡلَۡكَرُم     ٢ۡن َعَلق   َخَلَق ٱۡۡلِّ

ۡ
رَأ ٱق ۡ

َن َما َلَۡ يَ ۡعَلۡم  ٤ٱلَّذِّي َعلََّم بِّٱۡلَقَلمِّ   ٣ نسَه  ( ٥-١ )العلق: ٥َعلََّم ٱۡۡلِّ
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya”. (QS. Al-‘Alaq [96]: 1-5) 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu penting 

dalam kehidupan manusia. Allah memerintahkan manusia agar membaca 

sebelum memerintahkan dan melakukan pekerjan lain. Ayat ini juga 

menunjukkan karunia Allah SWT. kepada manusia, sebab dia dapat 

menemukan kemampuan belajar bahasa. Manusia juga dapat mempelajari 

baca tulis, ilmu pengetahuan, keterampilan yang beragam, petunjuk dan 

keimanan serta hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia sebelum 

diajarkan kepadanya.22  

Rasulullah SAW bersabda: 

ْنظِّي   ثَ َنا َكثُِّي ْبُن شِّ ثَ َنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن َحدَّ ثَ َنا هَِّشاُم ْبُن َعمَّار  َحدَّ وَحدَّ
ُ َعَلْيهِّ  يِّيَن َعْن أََنسِّ ْبنِّ َمالِّك  قَاَل قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ َعْن ُُمَمَّدِّ ْبنِّ سِّ

ُع اْلعِّْلمِّ عِّْنَد َغْيِّ أَْهلِّهِّ َكُمَقل ِّدِّ  َوَسلََّم طََلُب اْلعِّْلمِّ َفرِّيَضٌة َعَلى ُكل ِّ   ُمْسلِّم  َوَواضِّ

 
22 Rika Kumala Sari, “Kewajiban Belajar dalam Tinjauan Hadits Rasulullah Saw”, 

Sabilarrasyad, vol 2 no 1 (Januari 2017), hal. 97. (24 Mei 2021). 
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 23(ماجه )رواه ابن َوالذََّهبَ اْۡلََنازِّيرِّ اْْلَْوَهَر َواللُّْؤلَُؤ 
“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah 

menceritakan kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah 

menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari Muhammad bin 

Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, 

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang 

yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang 

mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." (HR. Ibnu 

Majah) 

Hadis di atas menjelaskan bahwa hukum mencari ilmu wajib 

bagi seluruh kaum muslimin baik laki-laki dan perempuan. Adapun 

makna wajib disini adakalanya wajib ‘ain dan adakalanya wajib 

kifayah. Kata “Muslim” berbentuk mudzakar (laki-laki), tetapi 

maknanya mencakup mudzakar dan muannats (perempuan). 

Maksudnya orang Muslim yang mukalaf yakni Muslim, berakal, 

balig, laki-laki, dan perempuan. Hukum mencari ilmu fardhu bagi 

setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Hukum mencari 

ilmu wajib sebagaimana hadis di atas. Masa mencari ilmu seumur 

hidup (long life of education) sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara, 

bahwa menuntut ilmu sejak lahir sampai mati. 

Selanjunya menurut Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa 

Hukum menuntut ilmu terbagi dua, yaitu:  

Pertama, hukumnya wajib; seperti menuntut ilmu tentang 

shalat, zakat, puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang 

menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. 

Kedua, hukumnya fardhu kifayah; seperti menuntut ilmu 

tentang pembagian hak, tentang pelaksanaan hukum kisas, cambuk, 

potong tangan dan lain sebagainya.24 

 
23 Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majāh, (Saudi Arabia: Bait al-

Afkār al-Dauliyah, t.th), Kitāb Īmān, Bab Fadl al-Ulama wa al-Hasala Talab al-‘Ilm, hal 39. 
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4. Faktor Pendukung dan Penghambat Menuntut ilmu 

a. Faktor Pendukung 

Seorang penuntut ilmu tentunya akan menghadapi berbagai 

cobaan ketika menuntut ilmu, maka dalam menuntut ilmu harus 

memiliki kesabaran dan ketabahan karena itulah gudang 

kesuksesan.  Sayyidina Ali mengatakan dalam syairnya: 

تَّة     إِّلَّ    اْلعِّْلمَ   تَنَالُ   لَ   َال َسأُنْبِّْيَك َعْن ََمُْمْوعَِّها بِّبَ َيان        بِّسِّ  
“Ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kecuali 

dengan enam perkara, yang akan ku jelaskan semua secara 

ringkas.” 

ْرص   َواْصطِّباَر   َوبُ ْلَغة        َوإِّْرَشادِّ  ُأْسَتاذ   َوطُْولِّ  َزَمان    ذَكاَء   َوحِّ
“Yaitu kecerdasan, cinta kepada ilmu, kesabaran, bekal (biaya), 

petunjuk guru, dan masa yang lama”.25 

Maksudnya bahwa penuntut ilmu tidak akan berhasil kalau 

tidak memenuhi enam faktor yaitu: 

1) Cerdas, yaitu cepat memahami pelajaran. 

2) Cinta untuk menghasilkan ilmu, maksudnya seorang penuntut 

ilmu harus mencintai ilmu yang akan dipelajarinya terlebih 

dahulu supaya menghasilkan ilmu. 

3) Bekal biaya, artinya memiliki kecukupan rizki dalam 

penghidupan sehingga tidak bergantung kepada orang lain. 

4) Petunjuk guru yang mengarahkan kepada kebenaran 

5) Masa yang lama, maksudnya dalam berlajar membutuhkan 

waktu yang lama dan tidak dapat berhasil dalam waktu 

sebentar. 

 
24 Muh Rustam, “Akhlak Menuntut Ilmu Dalam Perspektif Islam”, (Skripsi Sarjana, 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hal. 30. 
25 Ibrahim bin Ismail, Syarah Ta’limul Muta’allim Edisi Bahasa Arab”, terj. Ali 

Chasan Umar, Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim, hal. 25 
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b. Faktor Penghambat 

Penuntut ilmu atau santri adalah masa depan bagi tersebarnya 

pengetahuan agama di bumi ini. Oleh karenanya selain mengetahui 

faktor-faktor yang menjadi pendukung keberhasilan menuntut 

ilmu, seorang penuntut ilmu juga harus mengetahui faktor yang 

bisa menghambat ketika mencari ilmu.  

Adapun faktor-faktor yang menghambat seorang penuntut ilmu 

di antaranya: 26 

1) Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dimana para penuntut ilmu 

tidak mendasari belajar karena niat yang murni hanya untuk 

beribadah kepada Allah SWT. 27 Rasulullah SAW bersabda: 

اُن   َي ْف ُس ا  َن  َ ث دَّ َح اَل  َق ْيِّ  الزَُّب ُن  ْب اّللَِّّ  ُد  ْب َع دِّيُّ  ْي اْْلَُم ا  َن ثَ  دَّ َح
ُن   ْب ََيََْي  ا  َن ثَ  دَّ َح اَل  ُد  َق ُُمَمَّ ََبَِنِّ  ْخ َأ اَل  َق ارِّيُّ  َص اْْلَْن عِّيد   َس

ثِّيَّ   اللَّْي َوقَّاص   َن  ْب َة  َم َق ْل َع َع  َسِّ نَُّه  َأ يُّ  مِّ ْي الت َّ يَم  َراهِّ إِّبْ  ُن  ْب
ََبِّ   ْن مِّ اْل ى  َل َع ُه  ْن َع اّللَُّ  َي  َرضِّ اْۡلَطَّابِّ  َن  ْب َر  َم ُع ُت  ْع وُل َسِّ ُق يَ 

ا  لَّى  َص اّللَِّّ  وَل  َرُس ُت  ْع َسِّ اَل  َا  َق إَِّّنَّ وُل  ُق يَ  لََّم  َوَس هِّ  ْي َل َع ّللَُّ 
ْت   اَن ْن َك َم َف َوى  نَ  ا  َم رِّئ   اْم لُِّكل ِّ  َا  َوإَِّّنَّ لن ِّيَّاتِّ  ِبِّ اُل  َم اْْلَْع
ُه   َرُت ْج هِّ َف ا  َه كُِّح ْن يَ  ة   َرَأ اْم إَِّٰل  ْو  َأ ا  َه يبُ  صِّ ُي ا  َي  ْ ن ُد إَِّٰل  ُه  َرُت ْج هِّ

هِّ  ْي َر إَِّل اَج ا َه    28)رواه البخاري(  إَِّٰل َم
“Telah menceritakan kepada kami [Al Humaidi Abdullah bin 

Az Zubair] dia berkata, Telah menceritakan kepada kami 

[Sufyan] yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada 

 
26Achmad Handika, Penghambat Menuntut Ilmu, https://www.alfawa.id//penghambat-

menuntut-ilmu/ (30 Mei 2021) 
27 Ibrahim bin Ismail, Syarah Ta’limul Muta’allim Edisi Bahasa Arab”, terj. Ali 

Chasan Umar, Petunjuk Menjadi Cendekiawan Muslim,…, hal. 25. 
28 Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Saudi Arabia: 

Bait al- Afkar al-Dauliyah, 1998), Kitab Bad’i al-Wahyi, Bab Kaifa Kana Bad’u al-Wahyi ila 

Rasulillah, hal 21. 
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kami [Yahya bin Sa'id Al Anshari] berkata, telah 

mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Ibrahim At 

Taimi], bahwa dia pernah mendengar [Alqamah bin Waqash 

Al Laitsi] berkata; saya pernah mendengar [Umar bin Al 

Khaththab] diatas mimbar berkata; saya mendengar 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua 

perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap 

orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat 

hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena 

seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya 

adalah kepada apa dia diniatkan"Maksudnya sahnya amal itu 

harus disertai dengan niat, menurut madzhab Syafi’I, dan 

menurut madzhab Abu Hanifah bahwa amal itu ditetapkan 

memperoleh balasan pahala tergantung niatnya.” (HR. 

Bukhari). 

2) Tidak mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Rasulullah 

bersabda:  

ثَ َنا   َعۡبُد هللاِّ ۡبُن َعۡبدِّ الرَّْۡحَهنِّ، قَاَل: َأۡخََبَََن اْۡلَۡسَوُد ۡبُن َعامِّر ، قَاَل: َحدَّ
، َعۡن َسعِّيدِّ ۡبنِّ َعۡبدِّ هللاِّ ۡبنِّ  ، َعنِّ اْۡلَۡعَمشِّ ثَ َنا أَبُو َبۡكرِّ ۡبُن َعيَّاش  َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِّ  ، َعۡن َأِبِّ بَ ۡرزََة اْۡلَۡسَلمِّي ِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )َل تَ ُزوُل   ُجَرۡيج 
َناُه، َوَعۡن عِّۡلمِّهِّ  َقَدَما َعۡبد  يَ ۡوَم اۡلقَِّياَمةِّ َحَّتَّ ُيۡسأَ  َل َعۡن ُعُمرِّهِّ فِّيَما أَف ۡ

فِّيَم   ۡسمِّهِّ  َوَعۡن جِّ َفَقُه،  أَن ۡ َوفِّيَم  اۡكَتَسَبُه  أَۡيَن  مِّۡن  َمالِّهِّ  َوَعۡن  فَ َعَل،  فِّيَم 
وَ  يٌح.  َحَسٌن َصحِّ َحدِّيٌث  َذا  هَه ُجَرۡيج  أَۡبَْلُه(.  ۡبنِّ  َعۡبدِّ هللاِّ  ۡبُن  َسعِّيُد 

ُعبَ ۡيد   ۡبُن  َنۡضَلُة  اَۡسُُه:  بَ ۡرزََة  َوأَبُو  بَ ۡرزََة،  َأِبِّ  َمۡوَٰل  َوُهَو  َبۡصرِّيٌّ،    ُهَو 
 29)رواه الَتمذي(

“‘Abdullah bin ‘Abdurrahman telah menceritakan kepada 

kami. Beliau berkata: Al-Aswad bin ‘Amir mengabarkan 

kepada kami. Beliau berkata: Abu Bakr bin ‘Ayyasy 

menceritakan kepada kami dari Al-A’masy, dari Sa’id bin 

‘Abdullah bin Juraij, dari Abu Barzah Al-Aslami. Beliau 

 
29 Abī Īsā Muhammad Ibn Ismaīl Saura al-Tirmidzī, Jami’ al-Tirmidzi, (Saudi 

Arabia: Bait al- Afkar al-Dauliyah, 1998), Kitab Şifat al-Qiāmah wa al-Raqāiq wa al-Wara’, 

Bab fī al- Qiāmah, hal. 2415. 
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mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 

sallam bersabda, “Tidaklah kedua telapak kaki seorang 

hamba bergeser pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang 

umurnya, dalam perkara apa ia habiskan; tentang ilmunya, 

apa yang telah ia amalkan; tentang hartanya, dari mana ia 

peroleh dan ke mana ia belanjakan; dan tentang badannya, 

dalam perkara apa ia gunakan.” Ini adalah hadis hasan 

sahih. Sa’id bin ‘Abdullah bin Juraij adalah orang Bashrah 

dan beliau adalah maula (budak yang dimerdekakan oleh) 

Abu Barzah. Sedangkan, nama Abu Barzah adalah Nadhlah 

bin ‘Ubaid”. (HR. al-Tirmidzi) 

3) Belajar otodidak tanpa panduan Ulama, hal ini sangat fatal dan 

sangat besar bahayanya. Pertama karena guru dapat 

menjelaskan ringkasan dari apa yang murid baca dengan 

tujuan supaya tidak salah faham atau mengambil kesimpulan. 

Kedua, bisa jadi murid baru membaca satu atau dua buku yang 

mana sang guru telah membaca puluhan buku atau bahkan 

ratusan buku dalam ilmu yang sedang dipelajari, sehingga dia 

mengira bahwa dia sudah mengetahui ilmu itu secara detail 

padahal dia baru di awal jalan. Ketiga, ketika terjadi kesalahan 

dalam cetakan buku atau kesalahan dalam buku itu sendiri 

murid tidak bisa mengoreksi, berbeda dengan guru yang sudah 

berpengalaman dan lain-lain. 

4) Berguru kepada anak kecil yang belum berpengalaman atau 

kepada ahli bid’ah padahal ada syekh yang mumpuni dalam 

ilmu yang sama.  

5) Sifat sombong. Hal ini adalah penghalang utama dari ilmu, 

sombong dan ujub merupakan tembok tebal yang menghalangi 

seorang penuntut ilmu dari mendengarkan orang lain. Ingatlah 

bahwa penuntut ilmu yang rendah hati lebih banyak ilmunya 
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dibanding yang tinggi hati, sebagaimana tanah yang rendah 

lebih banyak airnya daripada tanah yang tinggi. 

6) Tidak sabar dan ingin segera memanen buah ilmu. Banyak 

penuntut ilmu mengira bahwa ilmu itu bagaikan sesuap nasi 

yang bisa dia makan kapan saja. Setelah satu atau dua tahun 

dia menghayalkan menjadi seorang ahli dan pakar dalam 

bidang ilmu yang dia pelajari.  

7) Tidak memiliki tekad yang kuat. Al Mutanabbi pernah 

mengatakan: “dan aku tidak pernah melihat aib yang paling 

memalukan, daripada orang yang mampu namun mereka tidak 

mencapai kesempurnaan”. Mudah patah semangatnya, mudah 

mengeluh mulutnya, mudah menyerah ketika dia rasa ilmu 

yang ia pelajari susah. “jadilah orang yang kakinya menapak 

di bumi, namun tekad dan cita-citanya melayang tinggi di 

angkasa”. 

8) Suka berangan angan dan menunda pekerjaan. 

5. Fungsi dan Tujuan Menuntut Ilmu 

Ilmu bagaikan hewan liar yang bila tidak dijaga dengan baik 

maka akan kabur begitu saja, sebaliknya jika dijaga dengan baik maka 

lambat laun akan jinak juga. Apabila ilmu sudah jinak maka akan 

datang kapanpun ketika dibutuhkan. Jadi menjaga ilmu adalah suatu 

kewajiban dan caranya adalah dengan memperbanyak muthola’ah 

(belajar), mencatat dan muroja’ah (mengulang).30 

Belajar satu bab daripada ilmu lebih baik dibandingkan dengan 

dunia serta isinya. Ibn ‘Athaillah berkata: “Katakanlah bahwa ketika 

kata ilmu disebutkan berulang kali dalam Al-Qur’an dan sunnah 

 
30 Syekh Az-Zarnuji, Terjemah Kitab Ta’limul Muta’allim, Kiat Santri Meraih Ilmu 

Manfaat dan Barokah (Kediri: Mukjizat, 2015), hal. 8.  
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Rasulullah, maka ia bermaksud ilmu yang bermanfaat yang dilengkapi 

rasa takut dan cemas. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah 

yang berarti : 

مِّۡن عَِّبادِّهِّ   َ َشى ٱّللَّ َا ََيۡ لَِّكِۗ إَِّّنَّ نُُهۥ َكذَه َتلٌِّف أَۡلوَه مِّ ُُمۡ عَه َومَِّن ٱلنَّاسِّ َوٱلدََّوااب ِّ َوٱْۡلَن ۡ
 إِّنَّ ٱّللََّ َعزِّي ْ 

ِۗ
 (٢٨ )فاطر:رٌ ٌز َغُفوْ ٱۡلُعَلمَهاُؤْا

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata 

dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya 

(dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara 

hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS. Fatir [35]: 28) 

Dari ayat tersebut dapat dimaknai bahwa orang berilmu 

memiliki tujuan agar semakin takut (dekat) kepada Allah. Selain itu 

juga agar mendapatkan ilmu yang mampu mengalahkan hawa nafsu 

serta menghancurkan syahwat.  

Nabi juga mengingatkan kepada ahli ilmu untuk tidak 

menjadikan segala sesuatu menjadi tujuannya, melainkan hanya kepada 

Allahlah kita mengarahkan semua usaha dan amalan kita.  

بْ  ُُمَمَُّد  ثَ َنا  َحدَّ م   َعاصِّ أَبُو  َعْبدِّ َأْخََبَََن  ْبُن  اّللَِّّ  َعْبُد  َحدََّثِنِّ  َحْزم   ْبنِّ  ُعَمارََة  ُن 
َعَلْيهِّ َوَسلََّم َل َيْطُلُب َهَذا اْلعِّْلَم َأَحٌد َل    ُ الرَّْْحَنِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ

ُ َعَلْيهِّ َعْرَف اْْلَنَّ  نْ َيا إِّلَّ َحرََّم اّللَّ  31)رواه الدارمي( ةِّ يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ يُرِّيُد بِّهِّ إِّلَّ الدُّ
“Telah mengabarkan kepaada kami Abu Ashim telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Umarah bin Hazm telah menceritakan 

kepada kami Abdullah bin Abdur Rahman ia berkata, "Rasulullah 

SAW. bersabda; 'Tidaklah seseorang menuntut ilmu ini dan ia tidak 

menghendaki kecuali dunia, melainkan Allah mengharamkan aroma 

surga baginya". (HR. Darimi) 

 
31 Abū Muhammad ‘Abdullāh Ibn Abdurrohmān Ibn al-Faḏl al-Dārimī, Musnad al-

Dārimī, Jilid 1, (Riyādh: Dār al-Mugnī: 2000), Kitab Muqaddimah, bāb al-‘Amal bi al-‘Ilm 

wa Husn al-Niyyati fīh, hal 318. 
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Ilmu yang perlu dipelajari oleh seorang manusia yang 

mengharapkan ridha Allah ialah ilmu bermanfaat yakni ilmu-ilmu 

untuk mengenal keesaan Allah termasuk di dalamnya ilmu tentang 

kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada rasulNya, kecintaan kepada 

para sahabat dan keyakinan bahwa kebenaran bersama jamaah”.  

Jadi pada dasarnya tujuan utama dari menuntut ilmu ialah agar 

manusia lebih takut (al-khasyah) kepada Allah dan untuk dapat 

memberi manfaat bagi makhluk-makhluk Allah Azza Wajalla.32 

6. Keutamaan Menuntut Ilmu 

Ilmu merupakan sifat yang dengannya bisa menjadi jelas 

pengertian suatu hal tersebut. Ilmu adalah permata, manusia dituntut 

menjadi orang yang berilmu, maka dari itu banyak orang yang 

mencari ilmu mulai dari kecil hingga dewasa. Tanpa adanya ilmu 

manusia tidak akan bisa mengerjakan sesuatu dengan benar, karena 

ilmu juga para Malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam 

As. dan karena ilmu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di 

muka bumi ini, oleh karenanya manusia wajib mencari ilmu sebanyak-

banyaknya dan setinggi mungkin.33 

Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu bahkan 

dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut 

ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah dan terdapat 

beberapa tujuan tertentu dalam proses menuntut ilmu. Pentingnya 

mempunyai ilmu adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah SWT. 

Tujuan ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan 

manusia terhadap Allah SWT. Dengan adanya ilmu, manusia dapar 

 
32Harapandi, Tujuan Menuntut Ilmu, Sinar4News.com, https://sinar5news.com/prof-

dr-harapandi-tujuan-menuntut-ilmu/ (20 Mei 2021) 

33 Syekh Az-Zarnuji, Terjemah Kitab Ta’limul Muta’allim, Kiat Santri Meraih Ilmu 

Manfaat dan Barokah (Kediri: Mukjizat, 2015), hal. 7. 

https://sinar5news.com/prof-dr-harapandi-tujuan-menuntut-ilmu/
https://sinar5news.com/prof-dr-harapandi-tujuan-menuntut-ilmu/
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membaca Al-Qur’an yang berisi segala persoalan yang wujud di muka 

bumi ini. Ilmu juga membolehkan manusia mengkaji alam semesta 

ciptaan Allah ini.34 

Menuntut ilmu merupakan kewajiban kita sebagai insan yang 

senantiasa menginginkan perubahan menuju ke arah yang lebih baik 

dan lebih maju. Tanpa ilmu pengetahuan, niscaya tak akan mungkin 

peradaban manusia akan menjadi lebih baik. Berbagai kemajuan dan 

peradaban yang saat ini kita alami dan peroleh adalah merupakan 

kontribusi dari ilmu pengetahuan. Adapun keutamaan mengapa kita 

wajib untuk menuntut ilmu adalah :  

a. Ilmu pengetahuan yang bermanfaat akan menjadi bekal kita untuk 

menggapai surga dan Ridho Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda  

َعْن   َعْنََتََة  ْبنِّ  َهاُروَن  َعْن  اْلقُّم ِّيُّ  ُهَو  يَ ْعُقوَب  َعْن  َأَِبَن  ْبُن  إَِّْسَعِّيُل  َأْخََبَََن 
 ُ َتغِّي فِّيهِّ اْلعِّْلَم إِّلَّ َسهََّل اّللَّ أَبِّيهِّ َعْن اْبنِّ َعبَّاس  قَاَل َما َسَلَك َرُجٌل َطرِّيًقا يَ ب ْ

َومَ  اْْلَنَّةِّ  إَِّٰل  َطرِّيًقا  بِّهِّ  َنَسُبهُ َلُه  بِّهِّ  ُيْسرِّْع  ََلْ  َعَمُلُه  بِّهِّ  يُ ْبطِّْئ  )رواه   ْن 
 35الدارمي(

“Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Iban dari Ya'kub Al 

Qummi, dari Harun bin 'Antarah dari ayahnya dari Ibnu Abbas 

radhiallahu'anhu ia berkata, "Tidaklah seseorang berjalan dengan 

tujuan untuk menuntut ilmu, kecuali Allah permudah baginya jalan 

menuju surga. Siapa yang tidak segera mengamalkan ilmunya, ia 

tak akan bisa memperoleh kemuliaannya." 

Ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat lalu kemudian kita 

ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka kita akan memiliki 

 
34 Junaidi, “Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam”, At-Tarbawi, Jurnal Media 

Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan, vol. 10 no. 2 (Juli 2018), hal. 51. 
35 Abū Muhammad ‘Abdullāh Ibn Abdurrohmān Ibn al-Faḏl al-Dārimī, Musnad al-

Dārimī, Jilid 1, (Riyādh: Dār al-Mugnī: 2000), Kitab Muqaddimah, bāb fī faḍl al-‘Ilm wa al-

alimi, hal 349 
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bekal dan tabungan untuk menuju Surga. Mengapa? Karena amal 

dari ilmu yang bermanfaat tersebut tidak akan pernah terputus 

selama ilmu bermanfaat yang telah kita ajarkan juga terus 

disebarkan. 

b. Ilmu akan membuat seseorang menjadi lebih mulia, baik itu 

dihadapan manusia, maupun dihadapan-Nya. 

نْ … ُ ٱلَّذِّيَن َءاَمُنواْ مِّ ۚت يَ ۡرَفعِّ ٱّللَّ َا تَ ۡعَمُلوَن  ٱّللَُّ وَ   ُكۡم َوٱلَّذِّيَن أُوتُواْ ٱۡلعِّۡلَم َدَرجَه ِبِّ
  ١١ َخبِّْيٌ 

“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah [58]: 11) 

َوٱلَّذِّ   … يَ ۡعَلُموَن  ٱلَّذِّيَن  َيۡسَتوِّي  َهۡل  أُْولُواْ  ُقۡل  يَ َتذَكَُّر  َا  إَِّّنَّ يَ ۡعَلُموَنِۗ  َل  يَن 
 ( ٩ )الزمر:ٱْۡلَۡلبَهبِّ 

“…Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (QS. Az-Zumar [39]: 

9) 

ْبُن يَزِّي ثَ َنا ُُمَمَُّد  اْلبَ ْغَدادِّيُّ َحدَّ َداش   ثَ َنا َُمُْموُد ْبُن خِّ ثَ َنا َحدَّ طِّيُّ َحدَّ اْلَواسِّ َد 
اْلَمدِّيَنةِّ  مِّْن  َرُجٌل  َقدَِّم  قَاَل  ْبنِّ َكثِّي   قَ ْيسِّ  َعْن  َوَة  َحي ْ ْبنِّ  َرَجاءِّ  ْبُن  ُم  َعاصِّ
ي فَ َقاَل َحدِّيٌث بَ َلَغِنِّ  ْرَداءِّ َوُهَو بِّدَِّمْشَق فَ َقاَل َما أَْقَدَمَك ََي َأخِّ َعَلى َأِبِّ الدَّ

َاَجة  قَاَل أَنََّك ُُتَد ِّثُُه َعْن َرسُ  ْئَت ْلِّ ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل أََما جِّ ولِّ اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ
ْئُت إِّلَّ ِفِّ طََلبِّ َهَذا اْْلَدِّيثِّ   َل قَاَل أََما َقدِّْمَت لِّتَِّجارَة  قَاَل َل قَاَل َما جِّ

ي َ  َوَسلََّم  َعَلْيهِّ   ُ اّللَّ َصلَّى  اّللَِّّ  َرُسوَل  َسِّْعُت  فَإِِّن ِّ  َطرِّيًقا قَاَل  َسَلَك  َمْن  ُقوُل 
ُ بِّهِّ َطرِّيًقا إَِّٰل اْْلَنَّةِّ َوإِّنَّ اْلَمَْلئَِّكَة لََتَضُع َأْجنَِّحتَ َها  َتغِّي فِّيهِّ عِّْلًما َسَلَك اّللَّ يَ ب ْ
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َ لََيْستَ ْغفُِّر َلُه َمْن ِفِّ السََّمَواتِّ َوَمْن ِفِّ اْْلَْرضِّ  رَِّضاًء لِّطَالِّبِّ اْلعِّْلمِّ َوإِّنَّ اْلَعاَلِّ
َسائِّرِّ  حَ  َعَلى  اْلَقَمرِّ  اْلَعابِّدِّ َكَفْضلِّ  َعَلى  اْلَعاَلِِّّ  َوَفْضُل  اْلَماءِّ  ِفِّ  اْلِّيَتاُن  َّتَّ 

يُ َور ِّثُوا دِّيَنارًا َوَل دِّْرَِهًا إَِّّنََّ  ََلْ  اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اْْلَنْبَِّياءِّ إِّنَّ اْْلَنْبَِّياَء  ا اْلَكَواكِّبِّ إِّنَّ 
َفَمْن   اْلعِّْلَم  َهَذا َورَّثُوا  نَ ْعرُِّف  َوَل  عِّيَسى  أَبُو  قَاَل  َوافِّر  َظ    ِبِّ َأَخَذ  بِّهِّ  َأَخَذ 

ل    ُتَّصِّ َوَة َولَْيَس ُهَو عِّْندِّي ِبِّ مِّ ْبنِّ َرَجاءِّ ْبنِّ َحي ْ اْْلَدِّيَث إِّلَّ مِّْن َحدِّيثِّ َعاصِّ
َا يُ ْرَوى َهذَ  َداش  َهَذا اْْلَدِّيَث َوإَِّّنَّ ثَ َنا َُمُْموُد ْبُن خِّ ا اْلَْدِّيُث َعْن َهَكَذا َحدَّ

َأِبِّ  َعْن  قَ ْيس   ْبنِّ  َعْن َكثِّيِّ  ْبنِّ َجِّيل   َداُوَد  َعْن  َوَة  َحي ْ ْبنِّ  َرَجاءِّ  ْبنِّ  مِّ  َعاصِّ
َوَهَذا َأَصحُّ مِّْن   َعَلْيهِّ َوَسلََّم   ُ النَّبِّ ِّ َصلَّى اّللَّ َعْن   

ْرَداءِّ ْبنِّ  الدَّ َحدِّيثِّ َُمُْمودِّ 
َداش  َوَرْأُي ُُمَمَّدِّ ْبنِّ إِّ    36)رواه الَتمذي( َْسَعِّيَل َهَذا َأَصحُّ خِّ

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khidasy Al 

Baghdadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid Al 

Washiti telah menceritakan kepada kami Ashim bin Raja` bin 

Haiwah dari Qais bin Katsir ia berkata; Seseorang dari Madinah 

mendatangi Abu Darda` di Damaskus, Abu Darda` bertanya, "Apa 

yang membuatmu datang kemari wahai saudaraku?" Orang itu 

menjawab, "Satu hadits yang telah sampai kepadaku bahwa Anda 

menceritakannya dari Rasulullah SAW." Abu Darda` bertanya, 

"Bukankah kau datang karena keperluan lain?" Orang itu 

menjawab, "Tidak." Abu Darda` bertanya, "Bukankah kau datang 

untuk berniaga?" Orang itu menjawab, "Tidak, aku datang hanya 

untuk mencari hadits tersebut." Abu Darda` berkata, "Aku 

mendengar Rasulullah  bersabda, "Barangsiapa menempuh jalan 

untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga 

dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang 

kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan 

dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang berada di langit dan di 

bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli 

ibadah laksana keutamaan rembulan atas seluruh bintang, 

 
36 Abī Īsā Muhammad Ibn Ismaīl Saura al-Tirmidzī, Jami’ al-Tirmidzi, (Saudi 

Arabia: Bait al- Afkar al-Dauliyah, 1998), Kitab Şifat al-Qiāmah wa al-Raqāiq wa al-Wara’, 

Bab fī al- Qiāmah, hal. 2681. 
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sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi dan sesungguhnya 

para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya 

mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya berarti ia telah 

mengambil bagian yang banyak." Abu Isa berkata, "Kami hanya 

mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Ashim bin Raja` bin 

Haiwah dan hadits ini menurutku tidak tersambung (sanadnya). 

Demikian Mahmud bin Khidasy menceritakan hadits ini kepada 

kami. hadits ini hanya diriwayatkan dari Ashim bin Raja` bin 

Haiwah dari Daud bin Jamil dari Katsir bin Qais dari Abu Darda` 

dari Nabi SAW. Hadits ini lebih shahih dari hadits Mahmud bin 

Khidasy dan pendapat Muhammad bin Isma'il ini lebih benar.” 

(HR. Tirmidzi) 

7. Hikmah Menuntut Ilmu 

Hikmah seorang penuntut ilmu sudah banyak diceritakan dan 

dapat dijadikan sebagai pelajaran mengenai pentingnya ilmu. 

Seseorang yang pada masa lalu, sebagai orang yang berasal dari latar 

belakang keluarga yang biasa saja, baik secara ekonomi maupun 

pendidikan, dan dipandang sebelah mata oleh sebagian orang dapat 

merubah hidupnya. 

Melalui ilmu dan pendidikan yang diperoleh, kondisi dan 

perlakuan juga berbeda. Ini bukan berarti tujuan dari ilmu dan 

pendidikan adalah mendapatkan penghormatan dari orang lain. Tujuan 

dari menuntut ilmu adalah semata karena ingin mendapatkan Ridho 

dari Allah SWT. Penghormatan dari orang lain adalah salah satu bentuk 

janji dari Allah SWT bahwa orang-orang yang berilmu akan 

ditinggikan derajatnya.37 

ۚت … َدَرجَه ٱۡلعِّۡلَم  أُوتُواْ  َوٱلَّذِّيَن  نُكۡم  مِّ َءاَمُنواْ  ٱلَّذِّيَن   ُ ٱّللَّ تَ ۡعَمُلوَن   ٱّللَُّ وَ   يَ ۡرَفعِّ  َا  ِبِّ
 (١١ )اجملادلة: َخبِّْيٌ 

 
37 Oscar Radyan Danar, 3 Keutamaan Menuntut Ilmu, Indonsian Scholars Network, 

https://isnet.or.id (21 Mei 2021) 

https://isnet.or.id/
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“…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadilah [58]: 11)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan di 

dalam ruang perpustakaan guna menghimpun dan menganalisis data 

yang berasal dari perpustakaan, baik berupa dokumen-dokumen, majalah 

ilmiah, buku-buku, kisah-kisah sejarah, laporan hasil penelitian atau 

jurnal penelitian terdahulu ataupun materi perpustakaan lainnya yang 

bisa dirujuk dalam penyusunan karya ilmiah.1 

Adapun yang sudah penulis lakukan yaitu penulis mengunjungi 

PUSDA Sumedang (Perpustakaan Daerah) yang berada di daerah 

Sumedang kota yang kemudian penulis mencari, mengumpulkan, dan 

menganalisis buku-buku, majalah yang tersedia di perpustakaan tersebut 

dan menuliskannya dan menyimpulkannya menjadi sebuah tulisan. 

Selain itu karena terbatasnya buku-buku di perpustakaan, maka penulis 

mencari sumber lain diantaranya dengan membeli buku, mengakses 

perpustakaan online, dan mencari sumber yang menunjang dari internet. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

dengan menganalisis dokumen atau isi, yaitu penelitian yang dilakukan 

secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber 

data. Karaktertistik penelitian ini adalah:2 

1. Penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan 

dalam bentuk rekaman, gambar, dan sebagainya; 

 
1Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2018), hal. 42. 
2 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru,…,hal. 55. 
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2. Subjek penelitian yakni suatu barang, buku, majalah, dan lain 

sebagainya; 

3. Dokumen sebagai sumber data pokok. 

Penelitian ini merupakan penelitian untuk menjawab 

permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam 

konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar 

dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya 

manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. 3  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks 

dengan mengarahkan pada oendeskripsian uraian secara rinci dan 

mendaam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, 

tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan 

studi.4 Data pada penelitian kualitatif ini, dikumpulkan dalam bentuk 

berupa kata-kata atau narasi dan bukan dalam bentuk angka. Berbeda 

dengan penelitian kuantitatif yang syarat dengan rumus dan pembuktian 

statistic, serta disajikan dalam bentuk tabel, gambar, diagram, maupun 

bagan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dengan bentuk 

deskriptif dan naratif.5 Karenanya hasil analisis dalam penelitian ini 

disajikan dalam bentuk uraian yang menyimpulkan tentang konsep 

kesungguhan dan ketekunan menuntut ilmu dalam perspektif tafsir Al-

Qur’an dan Kitab Ta’lim al-Muta’allim. 

Adapun yang sudah dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 

menganalisis buku, jurnal, skripsi dan artikel. Sedangkan dokumen yang 

berupa rekaman atau gambar tidak dijadikan sumber karena penulis 

 
3 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 

Remaja Rosdakaya, 2014), hal.29. 
4 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 

Bahasa, (Solo: Cakra Books, 2014), hal. 87. 
5 Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuanttatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan”, 

(Jakarta: Kencana, 2014), hal. 333. 
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belum menemukannya. 

C. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research). Maka sumber datanya bersifat kepustakaan atau berasal dari 

berbagai literatur, di antaranya kitab, tafsir, buku, jurnal, artikel, dan lain 

sebagainya. Untuk lebih jelasnya, maka sumber data dibedakan menjadi 

dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh penulis langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk 

pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung oleh penulis untuk 

memecahkan persoalan yang akan dicari jawabannya.6 Sumber data 

primer dalam penelitian ini diambil dari sumber buku utamanya yaitu 

Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Ta’lim al-Muta’allim 

karya Syaikh Az-Zarnuji. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah dokumen-dokumen yang dapat 

menjelaskan tentang dokumen primer berupa jurnal, artikel, makalah, 

esai, dokumen hasil seminar, dan lain-lain.7 Adapun sumber data 

sekunder yang dipakai penulis yaitu berupa buku-buku, skripsi, 

jurnal, artikel, dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam 

memenuhi kajian penelitian ini. Di antaranya penulis ambil dari 

beberapa buku yaitu terjemah dan tahqiq kitab Tafsir Ibnu Katsir, 

syarah dan terjemah kitab Ta’lim al-Muta’allim,  terjemahan Ihya 

 
6Anak Agung Putu Agung, Metodologi Penelitian Bisnis, (Malang: Universitas 

Brawijaya Press, 2012), cet.1, hal. 60. 
7 Amir Hamzah, Metode Penelitian Kepustakaan library Research, (Malang: 

Literasi Nusantara, 2020), hal. 58. 
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Ulum-id-Din (Keutamaan Ilmu Menurut Al-Qur’an dan Sunnah) dan 

lain sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, 

sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar 

menghasilkan data yang sesuai. Tanpa adanya teknik pengumpulan data, 

penulis akan sulit mendapatkan data peneliti standar.8 Seorang peneliti 

yang mempertimbangkan metodologi untuk pekerjaan penelitiannya 

harus mempertimbangkan sifat data yang akan dikumpulkan dalam 

penyelesaian masalah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, 

karenanya penulis menggunakan teknik dokumen dalam pengumpulan 

data.Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang 

tertulis. Maka  metode dokumentasi dapat diartikan dengan tata cara 

pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.9  

Adapun yang sudah dilakukan penulis yaitu mengumpulkan dan 

menelaah sumber referensi dari tafsir, kitab, buku-buku, jurnal, skripsi, 

tesis dan artikel, karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan tema 

yang penulis angkat. Setelah data terkumpul lengkap, berikutnya yang 

penulis lakukan adalah membaca, mempelajari, meneliti, menyeleksi dan 

mengklasifikasikan data-data yang relevan dan mendukung pokok 

pembahasan, untuk kemudian peneliti analisis, dan menyimpulkannya 

dalam satu pembahasan yang utuh. 

 

 

 
8 Firdaus dan Fakhry Zamzam, Aplikasi Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), cet.1, hal. 103. 
9 Iryana dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, 

https://www.google.com/search?q=teknik+pengumpulan+data+dokumen+pdf&oq=teknik+p

engumpulan+data+dokumen+pdf&aqs=chrome..69i57j0i333l3.11567j0j15&sourceid=chrom

e&ie=UTF-8, (08 Juli 2021).  

https://www.google.com/search?q=teknik+pengumpulan+data+dokumen+pdf&oq=teknik+pengumpulan+data+dokumen+pdf&aqs=chrome..69i57j0i333l3.11567j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=teknik+pengumpulan+data+dokumen+pdf&oq=teknik+pengumpulan+data+dokumen+pdf&aqs=chrome..69i57j0i333l3.11567j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=teknik+pengumpulan+data+dokumen+pdf&oq=teknik+pengumpulan+data+dokumen+pdf&aqs=chrome..69i57j0i333l3.11567j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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E. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Data tersebut diatur, diurutkan, dikelompokkan, 

diberi kode, dan kategori. Pengorganisasian dan pengelolaan data 

tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya 

diangkat menjadi teori substantif.10 

Adapun analisis data yang penulis gunakan sesuai dengan jenis 

dan sifat data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka teknik analisis 

data yang digunakan oleh penulis adalah analisis isi (content analysis) 

dengan tahapan penelitian meliputi: pengumpulan data, kritik data, 

penyimpulan data, dan penulisan data. 

 Content analysis adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi 

pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan 

menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang 

terpilih. Dengan menggunakan analisis isi akan diperoleh suatu hasil atau 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan oleh media 

massa, kitab suci atau sumber informasi lain secara objektif, sistematis, 

dan relevan.11 

Adapun yang sudah dilakukan penulis yaitu pertama-tama 

penulis membaca buku, kemudian menganalisis isi dari buku tersebut 

yang kemudian diolah menjadi dalam satu konstruksi yang rapi dan 

teratur dan hasilnya dibuat kesimpulan-kesimpulan dari konsep yang 

 
10 Esti Ismawati, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: 

Ombak, 2012), hal. 15-16. 
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 

104-105. 
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dianalisis mengenai kesunguhan dan ketekunan dalam kitab Ta’limul 

Muta’allim karya Syaikh Az-Zarnuji 

F. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil 

penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses 

penelitian berlangsung. Untuk menjaga keabsahan data harus memiliki 

empat kriteria yaitu: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan 

objektifitas.12 

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber, dimana pemeriksaan sumber yang memanfaatkan 

jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. 

Penulis melakukan triangulasi sumber meliputi sumber data di antaranya 

buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel, dan lain-lain. 

Adapun yang sudah dilakukan penulis yaitu bahwa diantara 

tafsir, kitab, buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel yang sudah penulis baca 

dan olah menjadi referensi  merupakan referensi yang dapat dipercaya 

karena penulis tidak membaca dan mengambil sebuah tema hanya dari 

satu referensi saja, tapi juga dari referensi lain yang menunjang tema 

yang penulis angkat. 

G. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian Library Research 

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam pelaksanaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis mencari dan mengumpulkan sumber primer yaitu Tafsir al-

Mishbah, tafsir Ibnu Katsir, Kitab Ta’im al-Muta’allim. Dan buku 

pununjang lainnya. 

 
12 Amalya Rufaida, ”Keabsahan Data Kualitatif”, Kompasiana.com, 17 Juni 2015. 

https://www.kompasiana.com/amaliya0009/556b6cb7957e61ff617096e2/keabsahan-data-

kualitatif (15 Juni 2021) 

https://www.kompasiana.com/amaliya0009/556b6cb7957e61ff617096e2/keabsahan-data-kualitatif%20(15
https://www.kompasiana.com/amaliya0009/556b6cb7957e61ff617096e2/keabsahan-data-kualitatif%20(15
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2. Penulis membaca dan memahami isi tafsir dan kitab secara utuh 

3. Penulis mengidentifikasi konsep kesungguhan dan ketekunan yang 

terdapat dalam tafsir dan kitab tersebut. 

4. Penulis melakukan coding data, yaitu memilah isi atau bagian-bagian 

tafsir dan kitab yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini. 

5. Penulis mengumpulkan dan mendokumentasikan bagian-bagian tafsir 

dan kitab yang diperlukan sebagai data penelitian. 

6. Penulis melakukan analisis data yang sesuai dengan rancangan 

penelitian. 

7. Penulis menuliskan hasil analisis ke dalam sebuah tulisan. 

H. Siklus Penelitian 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pengajuan Judul

Penyusunan Proposal

Penyusunan BAB I

Penyusunan BAB II

Penyusunan BAB III

Penyusunan BAB IV

Penyusunan BAB V

AgustusJuni Juli
Kegiatan

Maret April Mei
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Kesungguhan Menuntut Ilmu Dalam QS. Al-Ankabut Ayat 69 

Perspektif Tafsir Al-Mishbah 

1. Biografi Penulis (Quraish Shihab) 

Nama lengkap penulis Tafsir Al-Mishbah ini adalah 

Muhammad Quraish Shihab, lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di 

Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau berasal dari keluarga keturunan 

Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab 

merupakan seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir 

khususnya.1  

Quraish Shihab memulai Pendidikan Dasarnya di Ujung 

Pandang (Makasar), lalu melanjutkan pendidikan menengahnya di 

Malang, Jawa Timur dan menjadi santri di Pondok Pesantren Dar al-

Hadiṡ al-Faqhiyyah selama 2 tahun yang diasuh oleh ulama besar ahli 

hadis ternama yakni Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Pada tahun 1958, 

saat usia 14 tahun (tingkat ṡanawiyah) beliau berangkat ke Kairo, 

Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 

1967, beliau meraih gelar Lc (Strata 1) pada Fakultas Ushuluddin, 

jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau 

melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih 

gelar MA. pada 1969, dan melanjutkan jenjang doktoralnya pada usia 

28 tahun (1980). Selanjutnya beliau kembali ke tanah air dan mulai 

berkosentrasi menyelesaikan penulisan karya tafsir Al-Qur’an 30 juz, 

yaitu Tafsir al-Mishbah yang ditulis dalam 15 volume.2 

 
11 M. Syafi’I Saragih, Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab), 

(Yogyakarta: Deepublish), 2012, hal. 89. 
2 Ali Sibramalisi, Mengenal Tuhan Bersama M. Quraish Shihab, (Bandung: Nuansa 



52 

 

 

 

Pengabdian Quraish Shihab di bidang Pendidikan 

mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

pada 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis. Beliau 

menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat), 1985-1998, 

anggota MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002, dan pada 1998 beliau 

dipercaya juga menjadi Menteri Agama RI. Beliau dikenal sebagai 

penulis yang sangat produktif. Lebih dari 20 buku telah lahir dari 

tangannya. Di antaranya yang paling legendaris adalah “Membumikan 

Al-Qur’an”, Lentera Hati, Wawasan Al-Qur’an, dan Tafsir Al-

Mishbah.  

Pada tahun 2004, Quraish Shihab mulai mengembangkan 

gerakan “Membumikan Al-Qur’an” melalui lembaga yang 

didirikannya dengan nama “Pusat Studi Al-Qur’an” (PSQ). PSQ 

menjadi sarana Quraish Shihab dalam mensosialisasikan dan 

mendakwahkan Islam yang moderat dan toleran termasuk membuka 

program “Pendidikan Kader Mufassir” sebagai media untuk mencetak 

generasi penerus yang akan menyampaikan dan enyebarkan pesan Al-

Qur’an secara tepat. Selain itu, beliau juga dibantu beberapa kolega 

dan mendirikan Bayt Al-Qur’an di kawasan South City Pondok Cabe 

yang terdiri dari “Pondok Pesantren Pasca Tahfizh” bertujuan 

mendidik para huffazh (penghafal Al-Qur’an) dari berbagai daerah 

untuk mendalami ilmu Al-Qur’an.3 

Quraish Shihab merupakan seorang ulama yang 

memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini beliau 

lakukan juga melalui sikap, sifat dan kepribadiannya yang yang patut 

diteladani. Beliau memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik. 

 
Cendekiaa), 2019, hal. 47-49. 

3 “Profil Singkat M. Quraish Shihab”, M. Quraish Shihab Official Website”, 

http://quraishshihab.com/profil-mqs/ 
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Penampilannya yang sederhana, tawaḍdlu’, penuh kasih sayang, jujur, 

amanah dan tegas dalam prinsip merupakan bagian dari sikap yang 

seharusnya dimiliki seorang guru atau pendidik.4 

Penulisan Tafsir al-Mishbah dilatar belakangi oleh motivasi 

praktis untuk menghadirkan tafsir Al-Qur’an yang mudah sebagai 

bacaan masyarakat Indonesia. Tafsir al-Mishbah merupakan tafsir 

tahlili, yaitu menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan susunan ayat pada 

Al-Qur’an secara keseluruhan, mulai surat yang pertama, yaitu al-

Fatihah dan sampai surat terakhir yang ke-114, yaitu al-Nās. Metode 

yang digunakan sebagaimana judul besar dari Tafsir al-Mishbah, 

yaitu Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an. 

Oleh karenanya tafsir ini dimulai dengan menganalisis tema pokok 

dari suatu surat dan hubungannya antara surat yang kemudian 

ditafsirkan dengan surat sesudah dan sebelumnya, sehingga terlihat 

keserasian seluruh bagian Al-Qur’an yang meliputi: 

a. Keserasian kata demi kata dalam satu surat 

b. Keserasian kandungan ayat dengan faṣṣlah, yakni penutup ayat 

c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya 

d. Keserasian uraian awal (muqaddimah) satu surat dengan 

penutupnya 

e. Keserasian penutup surat dengan uraian awal surat sesudahnya 

f. Keserasian tema surat dengan nama surat.5 

Langkah-langkah penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an dalam Tafsir 

al-Mishbah dimulai pertama adalah menampilkan ayat dan 

terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Setelah terjemahan Al-Qur’an, 

 
4 M. Syafi’I Saragih, Memaknai Jihad (Antara Sayyid Quthb & Quraish Shihab),…, 

hal. 89. 
5 Anwar Mujahidin, Antropologi Tafsir Indonesia, (Yogyakarta: Lingkar Media 

Jogja), 2016, hal. 21-22. 
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dalam uraiannya Quraish Shihab sering memperjelas makna-makna 

yang dikandung oleh suatu ayat dan menunjukkan betapa serasi 

hubungan antar kata dan kalimat-kalimat yang satu dengan lainnya 

dalam Al-Qur’an dengan memberikan penyisipan-penyisipan kata 

atau kalimat, karena gaya bahasa Al-Qur’an lebih cenderung i’jaz 

(penyingkatan) daripada iṭnab (memperpanjang kata). Banyak sekali 

redaksi ayat-ayat Al-Qur’an yang menggunakan apa yang dikenal 

dengan ihtihak yakni menghapus satu kata atau kalimat karena telah 

ada pada redaksinya kata atau kalimat yang dapat menunjuk 

kepadanya. 

2. Tafsir QS. Al-Ankabut Ayat 69 

َهُدواْ فِّيَنا لَنَ ۡهدِّيَ ن َُّهۡم سُ  نَِّي َوٱلَّذِّيَن جَه   ٦٩بُ َلَنۚا َوإِّنَّ ٱّللََّ َلَمَع ٱۡلُمۡحسِّ
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 

benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. 

Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 

berbuat baik.” 

Dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat di atas menjelaskan pujian 

untuk orang mukmin dan menjanjikan jalan kemudahan juga 

kebahagiaan untuk mereka. Ayat ini juga menyatakan bahwa orang-

orang yang Kami uji, namun tidak berjihad serta bermujahadah dan 

tetap mengikuti hawa nafsunya dengan berfoya-foya dalam 

kenikmatan dunia, maka mereka akan mendapatkan balasan berupa 

siksa dan nista. Sebaliknya, apabila orang-orang yang berjihad 

dengan sungguh-sungguh namun tetap merasa kesulitan maka jihad 

mereka ada pada sisi Allah, sebab mereka melakukannya demi 

Allah, maka pasti Allah akan menunjukan jalan untuk mereka 

menuju kedamaian dan kebahagiaan. Dengan demikian Allah juga 

akan memberikan nikmat berupa rahmat dan kasih sayang bagi 

orang-orang yang berbuat kebajikan.  
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Selanjutnya dalam menafsirkan kata hidayah, Quraish 

Shihab menjelaskan apabila tidak disertai dengan kata ila>, berarti 

Allah memberikan kemampuan hamba tersebut untuk melaksanakan 

petunjuk yang dimaksud. Dengan kata lain, Allah akan memberikan 

hidayah dan taufik sehingga tidak hanya menunjukkan jalan tapi 

akan mengantarnya pula menuju arah yang dituju. Kemudian 

penggunaan kata   (فينا) , terdiri dari kata  (ِف)  yang mengandung makna 

wadah dan   )نا(  yang merupakan kata ganti menunjuk Allah Swt. 

memberikan kesan bahwa jihad yang mereka lakukan hanya karena 

Allah sehingga tempat yang mereka tuju hanyalah Allah. 

Kata   ( سبيل) subul  adalah bentuk jamak dari kata sabīl yang 

seringkali diterjemahkan dengan jalan. Namun jalan yang dimaksud 

yaitu jalan kecil yang digunakan oleh Al-Qur’an dalam bentuk 

tunggal maupun jamak. Adapun kata sirāth yang sama mempunyai 

arti jalan dikaitkan dengan Allah juga hamba-hambaNya. yang taat 

sesuai dengan yang hak, berbeda dengan kata sabīl yang dinisbatkan 

kepada Allah ataupun kepada orang yang bertakwa, ada juga yang 

dinisbatkan kepada setan dan tirani maupun orang-orang yang 

berdosa. Kesimpulannya di atas, bahwa kata sirāth hanya satu, dan 

selalu bersifat hak dan benar. Sedangkan kata sabīl bisa benar bisa 

juga salah, bisa menunjukan jalan-jalan orang bertaqwa dan bisa 

pula menjelaskan jalan orang-orang yang durhaka.6  

Pada ayat lain juga dijelaskan dalam Surat al-Maidah ayat 16 

Surat, makna sirāth dan sabīl. Sabīl yaitu jalan-jalan yang relatif 

kecil dibandingkan dengan makna dari kata as-sirāth. Maka tidak 

keliru jika perincian agama dan perincian ibadah secara berdiri 

 
6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), hal. 141-

142. 
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sendiri dinamakan sabīlillah Seperti halnya berperang, bersedekah, 

berhaji, berpuasa menuntuk ilmu dan kebajikan lainnya merupakan 

aneka ragam dari sabīlillah. 

Kembali pada ayat di atas, orang-orang yang bermujahadah 

mereka akan diantar menuju berbagai jalan, lalu diantarnya menuju 

as-sirāt al-mustaqīm yaitu jalan bagi orang-orang yang gemar 

beribadah serta taat kepada Allah Swt.7 

3. Analisis Konsep Kesungguhan Dalam Menuntut Ilmu (QS. Al-

Ankabut dalam Tafsir Al-Mishbah) 

Quraish Shihab merupakan salah satu pakar Al-Qur’an di 

Indonesia. Kemampuan menerjemahkan dan menyampaikan pesan-

pesan Al-Qur’an dalam konteks kekinian atau modern membuat 

beliau dikenal unggul dalam keilmuan khususnya ilmu Al-Qur’an. 

Terlebih Tafsir yang beliau tulis sudah sangat dikenal dan 

memasyarakat di Indonesia. Dalam menguraikan tafsir Al-Qur’an, 

beliau sangat memperhatikan arti kosa kata atau ungkapan Al-

Qur’an dengan memahami arti sebuah ayat atas dasar penggunaan 

kata tersebut. Beliau memiliki latar belakang bangsa Arab sehingga 

paham betul arti kosa kata atau ungkapan yang digunakan al-Qur’an. 

Kata jihad (bersungguh-sungguh) yang digunakan dalam 

ayat ini menurut Quraish Shihab tidak tertuju pada satu makna saja, 

melainkan justru memiliki cakupan makna yang luas. Dengan kata 

lain makna jihad ini diperuntukkan bagi seorang hamba yang 

bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu karena Allah, maka 

Allah pasti akan memberikannya petunjuk dalam kesulitan-kesulitan 

yang dihadapinya. Namun jika jihadnya bukan karena Allah, 

melainkan karena urusan kenikmatan dunia sehinga lalai dari 

 
7 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,…, hal. 142-143. 
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kewajiban dan perintah Allah, maka baginya siksa dan nista. 

Menuntut ilmu merupakan perintah yang langsung datang 

dari Allah SWT. melalui firman-Nya dalam Al-Qur’an dan juga 

Rasul-Nya dalam hadis. Maka seorang penuntut ilmu harus 

meniatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT. 

memperoleh pahala di akhirat, menghilangkan kebodohan, 

menghidupkan agama dan menegakkan agama Islam karena llmu 

merupakan kunci dari segala kebaikan dan pengetahuan. Keimanan 

tidaklah sempurna tanpa ilmu, karena Allah disembah dengan ilmu, 

hak Allah ditunaikan dengan ilmu dan dengan ilmu pula agama 

Allah disebarkan. Hal ini membuat kebutuhan manusia terhadap 

ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan 

minuman yang hanya dibutuhkan dua atau tiga kali dalam sehari, 

sedangkan ilmu diperlukan setiap waktu. Keberlangsungan agama 

dan dunia pun tergantung pada ilmu. Oleh karenanya dalam 

menuntut ilmu sangatlah dibutuhkan kesungguhan dan semangat 

yang kuat demi tercapainya tujuan menuntut ilmu. Kesungguhan 

akan membuat penuntut ilmu tidak mudah putus asa ketika adanya 

kesulitan atau hambatan, melainkan tetap teguh dan fokus terhadap 

apa yang diperjuangkannya. 

Adapun mengenai konsep jihad (bersungguh-sungguh) 

dalam ayat ini, Quraish shihab menjelaskan bahwa konsep di sini di 

antaranya adalah memerangi hawa nafsu serta tidak berfoya-foya 

dalam kenikmatan dunia yang menyebabkan manusia lalai dari 

tujuannya. Dalam sisi menuntut ilmu memerangi hawa nafsu adalah 

menghindari hal-hal yang akan menghambat proses mendapatkan 

ilmu, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan dan 

menjalankan adab, syarat serta hal lain yang berakitan dengannya.  
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a. Bersungguh-Sungguh dalam Niat  

Bersungguh-sungguh dalam niat merupakan hal paling 

utama khususnya dalam menuntut ilmu, karena niat merupakan 

salah satu penentu berhasil tidaknya seorang penuntut ilmu dalam 

menghasilkan ilmu, yaitu niat karena Allah Swt. dan bukan 

semata-mata untuk memperoleh keuntungan duniawi, seperti 

kepemimpinan, jabatan, kehormatan atau berbangga diri. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an. 

َي َلُه ٱلد ِّيْ  لِّصِّ َة َويُ ۡؤتُواْ َوَماا أُمُِّروااْ إِّلَّ لِّيَ ۡعُبُدواْ ٱّللََّ ُُمۡ َن ُحنَ َفااَء َويُقِّيُمواْ ٱلصََّلوه
لَِّك  َةۚ َوذَه   (۵ )البينة:ُن ٱۡلَقي َِّمةِّ دِّيْ ٱلزََّكوه

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. 

(QS. Al-Bayyinah: [98]: 5) 

b. Bersungguh-sungguh dalam Berdoa 

يْ  ُأجِّ َقرِّيٌبِۖ  فَإِِّن ِّ  َعِن ِّ  عَِّبادِّي  َسأََلَك  َدَعانِِّۖ َوإَِّذا  إَِّذا  ٱلدَّاعِّ  َدۡعَوَة  ُب 
 ْ ُنواْ ِبِّ يُبواْ ِلِّ َوۡليُ ۡؤمِّ  ( ١٨٦)البقرة:  َن َلَعلَُّهۡم يَ ۡرُشُدوْ  فَ ۡلَيۡسَتجِّ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 

Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia 

memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 

agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. 

Do’a merupakan perintah Allah dan do’a adalah ibadah. 

Do’a sangat penting bagi manusia karena hanya dengan do’alah, 

seorang hamba bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Penuntut 

ilmu selain berusaha dengan kemampuan yang dimiliki, harus 
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pula rajin berdo’a, karena sejatinya sumber dan pemilik ilmu 

adalah Allah Swt.  

c. Bersungguh-sungguh dalam Belajar 

Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, 

“Ketahuilah, kamu tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 

bekal enam perkara, yaitu: cerdas, semangat, bersabar, memiliki 

bekal, petunjuk atau bimbingan guru, dan waktu yang lama”.8 

Maksudnya bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan 

berhasil jika tidak memenuhi enam faktor, yaitu: 

1) Cerdas, yaitu cepat dalam memahami  

2) Semangat atau cinta untuk mendapatkan atau menghasilkan 

ilmu 

3) Bersabar atas ujian mental dan cobaan yang akan dihadapi 

4) Bekal biaya, kecukupan rizki sehingga tidak bergantung 

kepada orang lain 

5) Pentunjuk guru yang akan mengarahkan kepada kebenaran 

6) Masa yang lama, maksudnya bahwa menuntut ilmu 

membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak dapat 

berhasil dalam waktu sebentar. 

d. Menjauhi Maksiat 

Supaya ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat, 

seorang penuntut ilmu harus menjauhkan diri dari maksiat karena 

maksiat akan membuat otak menjadi sulit berkonsentrasi 

sehingga ilmu yang ditangkap akan susah dimengerti. Rasulullah 

Saw. bersabda. 

ْبُن   هَِّشاُم  ثَ َنا  قَاَل  َحدَّ ُمْسلِّم   ْبُن  َواْلَولِّيُد  إَِّْسَعِّيَل  ْبُن  َحامتُِّ  ثَ َنا  َحدَّ َعمَّار  
 

8 Abdul Kadir Aljufri, Terjemah Ta’lim Al-Muta’allim (Panduan Etika dan Metode 

Menuntut Ilmu), (Surabaya: Mutiara Ilmu), hal. 24 
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ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن َعْجَْلَن َعنِّ  ْبنِّ َحكِّيم  َعْن َأِبِّ َصالِّح  َعْن َأِبِّ    اْلَقْعَقاعِّ   َحدَّ
َعَلْيهِّ   ُ اّللَّ َصلَّى  اّللَِّّ  َرُسوَل  َأنَّ  أَْذَنَب   ُهَريْ َرَة  إَِّذا  اْلُمْؤمَِّن  إِّنَّ  قَاَل  َوَسلََّم 

ُنْكَتٌة   بُ وْ )َكاَنْت  َيْكسِّ َما َكانُوا  قُ ُلوِبِِّّْم  َعَلى  رَاَن  َبْل  ابن )(  نَ َكْلَّ  رواه 
 9ماجه(

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah 

menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dan Walid bin 

Muslim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin 'Ajlan dari Al Qa'qa' bin Hakim dari Abu Shalih 

dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, 

"Sesungguhnya apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka 

akan ada titik hitam di dalam hatinya, jika ia bertobat, 

meninggalkannya serta meminta ampun maka hatinya akan 

kembali putih, namun jika ia menambah (dosanya) maka akan 

bertambah (titik hitam), maka itulah penutup (hati) yang 

disebutkan dalam firman Allah dalam kitab-Nya, "Sekali-kali 

tidak (demikian), Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan 

itu menutupi hati mereka." (QS. Al-Muthafifin; 14). (HR. Ibnu 

Majah)   

e. Rendah Hati dan Menghindari Sifat Sombong 

Penuntut ilmu hendaknya memiliki sifat rendah hati, dan 

menjauhi sifat sombong. Tawadhu’ termasuk sifat-sifat orang 

yang bertakwa kepada Allah, dengan tawadhu’ seseorang akan 

mencapai kedudukan yang tinggi, berdasarkan sabda Rasulullah 

Saw.  

َأنَّ   اْْلَارِّثِّ  ْبُن  َعْمُرو  َأْخََبَِنِّ  َوْهب   اْبُن  ثَ َنا  َحدَّ ََيََْي  ْبُن  َحْرَمَلُة  ثَ َنا  َحدَّ
ُ َعَلْيهِّ  َثمِّ َعْن َأِبِّ َسعِّيد  َعْن َرُسولِّ اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ ثَُه َعْن َأِبِّ اْْلَي ْ َدرَّاًجا َحدَّ

ُ بِّهِّ َدَرَجًة َوَمْن يَ َتَكَبَُّ    َوَسلََّم قَاَل َمنْ  يَ تَ َواَضُع ّللَِِّّّ ُسْبَحانَُه َدَرَجًة يَ ْرفَ ُعُه اّللَّ

 
9 Muhammad, Abu Abdillah  Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Saudi Arabia: Bait al- 

Afkār al-Dauliyah, t. th), Kitāb al-Du’ā, Bab Żikr al-Żunūb Hal. 458. 
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ُ بِّهِّ َدَرَجًة َحَّتَّ َُيَْعَلُه ِفِّ َأْسَفلِّ السَّافِّلِّْيَ   10َعَلى اّللَِّّ َدَرَجًة َيَضُعُه اّللَّ
“Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan 

kepadaku 'Amru bin Al Harits bahwa Darrajan telah 

menceritakan kepadanya dari Abu Al Haitsam dari Abu Sa'id 

dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, beliau bersabda, "Barangsiapa tawaduk 

(bersikap rendah diri) kepada Allah Subhanah satu derajat, 

niscaya Allah akan mengangkatnya satu derajat, dan 

barangsiapa bersikap sombong kepada Allah satu derajat, maka 

Allah akan merendahkan satu derajat hingga derajat yang paling 

hina." (HR. Darimi) 

Selanjutnya dalam memaknai kata hidayah, Quraish Shihab 

mengungkapkan bahwa Allah memberikan kemampuan serta 

kebebasan hambaNya dalam bersungguh-sungguh menempuh suatu 

jalan. Pada ayat tersebut Allah tidak menyebutkan atau 

mengkhususkan jalan apa yang ditempuh, dalam artian jalan di sini 

berlaku dalam hal apapun yang ditempuh seorang hamba jika 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka pasti Allah akan 

memberikan kemampuan dan petunjuk kepada hamba tersebut. Hal 

ini sejalan dengan teori belajar humanistik dalam ilmu Psikologi 

Pendidikan yang memiliki arti bahwa sebuah proses khususnya 

belajar berhulu atau bermuara pada manusia itu sendiri. Dengan kata 

lain bahwa seseorang belajar karena ingin mengetahui dunianya. 

Individu memilih sesuatu untuk dipelajari dan mengusahakan proses 

belajar dengan caranya sendiri.11 

Teori humanistik yang dipelopori oleh Carl R. Rogers 

sejalan dengan konsep Allah dalam memberikan kebebasan kepada 

makhlukNya untuk menjalani hidupnya termasuk belajar. Adapun 

 
10 Muhammad, Abu Abdillah  Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah,…, hal. 4181. 
11 Syarifan Nurjan, Psikologi Belajar, (Ponorogo: Wade Group), 2016, hal. 61. 



62 

 

 

 

yang membedakan adalah dalam memberikan kemampuan. Allah 

Kuasa dalam memberikan kemampuan kepada hambaNya 

sedangkan pendidik atau guru hanya memberikan kebebasan bagi 

peserta didik atau muridnya serta memberikan petunjuk atau 

meluruskan jika muridnya ada kekeliruan dalam memahami ilmu. 

Kemudian, kata fīna dan sabīl diartikan bahwa seorang 

hamba yang bersungguh-sungguh karena Allah, maka Allah akan 

menunjukkan serta mengantarkan hambaNya kepada jalan-jalan 

kedamaian dan kebahagiaan. Menuntut ilmu jika diniatkan karena 

Allah semata, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk serta 

memberikan kemudahan di dalamnya, dengan selalu mendatangkan 

kebaikan-kebaikan dan orang-orang baik yang akan menemani dan 

mengantarkan perjalanannya menuntut ilmu menuju Allah.  

Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa kandungan QS. Al-

Ankabut Ayat 69 dalam Tafsir Al-Mishbah yaitu bahwa Allah akan 

senantiasa menunjukkan jalan bagi hamba yang bersungguh-

sungguh dalam melakukan sesuatu. Sungguh-sungguh merupakan 

kunci dari tercapainya segala macam harapan dan cita-cita seorang 

hamba termasuk dalam menuntut ilmu, yaitu dengan tidak selalu 

mengikuti hawa nafsu dan berfoya-foya dalam hal yang tidak 

bermanfaat yaitu dengan memperhatikan syarat, adab dan etika 

menuntut ilmu. Menuntut ilmu perlu dilandasi niat dan kesungguhan 

yang kuat, diiringi do’a yang kontinu (terus-menerus) agar Allah 

senantiasa membimbing dan menujukkan jalan dari apa yang 

diharapkan. 

Setelah mengetahui beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam proses menuntut ilmu, penuntut ilmu juga harus mengetahui 

dan mencontoh tokoh-tokoh ahli ilmu dalam  proses mendapatkan 
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ilmu. Berikut penulis memaparkan beberapa tokoh yang bisa 

menjadi contoh bagi seorang penuntut ilmu. 

a. Imam Syafi’I (150-204 H/767-820 M) 

Imam Syafi’i memiliki nama lengkap Muhammad bin 

Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Saib bin Hisyam bin 

Abdul Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushaiy. Beliau 

merupakan salah satu Imam Madzhab yang madzhabnya 

tersebar di Kawasan Mesir, Irak, Daghistan dan negri-negri 

timur. Imam Syafi’i termasuk imam yang sangat cerdas, kuat 

hafalannya pada penglihatan pertamanya. Sejak kecil beliau 

sangat antusias dalam hal menuntut imu, dan sering mengajari 

teman-temannya ketika guru berhalangan hadir.  Imam Syafi’i 

hafal Al-Qur’an pada usia yang sangat muda yaitu tujuh tahun, 

walaupun hidup dalam kondisi yatim, sang Ibundanyalah yang 

mengajarinya ilmu. Kemudian beliau menjadi muridnya Imam 

Malik yaitu belajar ilmu fikih, serta mengahafal Al-Muwaththa’ 

pada usia 10 tahun. Beliau juga merupakan penyair yang sangat 

bijak, ahli bahasa dan asal-muasalnya, serta ahli nasab. 

Diantara ungkapan beliau “Barang siapa hafal Al-

Qur’an akan mulia nasibnya, barang siapa mendalami ilmu 

fikih akan tinggi derajatnya, barang siapa hafal hadis akan kuat 

argumentasinya, barangsiapa hafal bahasa arab dan sya’ir 

akan menggetarkan kepribadiannya, barangsiapa tidak 

menjaga diri maka ilmunya tidak bermanfaat”.12 

Dari Imam Syafi’i seorang penuntut ilmu patut meneladani 

kegigihannya dalam menuntut ilmu, serta tidak mudah 

 
12 Muhammad Sa’id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2020), hal. 357-358 
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menyerah dengan setiap kesulitan yang menderanya. Tapi justru 

kesulitan-kesulitan itu harus dijadikan sumbu untuk memantik 

kesuksesan. 

b. Prof. Dr. Hj. Huzaemah, T. Yanggo, MA. (1946-2021 M) 

Nama lengkapnya adalah Huzaemah Tauhid Yanggo, 

namun lebih popular beliau yaitu Huzaemah Tahido Yanggo. 

Beliau merupakan salah satu ulama perempuan teladan dalam 

hal menuntut ilmu karena keikutsertaan beliau dalam institusi-

institusi Pendidikan untuk mencerdaskan masyarakat. Beliau 

merupakan Wanita pertama dari Indonesia yang mendapat gelar 

doktor dalam ilmu fikih perbandingan mazhab dari Universitas 

Al-Azhar Mesir pada tahun 1981 dengan predikat cumlaude. 

Kemudian mendapat gelar doktor pada tahun 1984 dalam 

bidang dan univesitas yang sama dengan predikat cumlaude 

juga. Huzaemah juga merupakan seorang Rektor Institut Ilmu 

Al-Qur’an Jakarta, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

dan menjadi dosen di beberapa Universitas.  

Prof. Huzaemah bukan hanya hebat karena kepakarannya 

dan berbagai prestasi yang diraihnya. Tetapi juga karea relasi 

kemanusiaannya. Beliau sangat dekat dengan murid atau 

mahasiswanya. Selalu menjalin silaturrahmi dengan kerabat dan 

kenalan-kenalannya serta dikenal dengan kerendahan hatinya. 

Beliau memiliki karakter yang ramah, humoris, yang melayani. 

Tetapi juga berani berbicara lantang dan bersikap tegas terhadap 

hal-hal yang dianggap tidak benar, tidak sesuai dengan aturan 

atau ketentuan yang berlaku.13 Disamping itu, Prof Huzaemah 

 
13 Helmi Ali, Profil Sigkat Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo Yang Wafat Hari 

Ini, Jabar.nu.or.id, 23 Juli 2021. 
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juga merupakan sosok figur seorang istri dan ibu yang baik. 

Segudang aktivitas di luar rumah yang beliau miliki tidak 

membuatnya melupakan perannya di dalam rumah sebagai 

seorang istri dan ibu. Seseorang yang sangat menghargai waktu 

dan kedisiplinan. Dalam aktivitasnya, baik mengajar maupun 

menghadiri sebuah rapat kelembagaan. Beliau selalu datang 

tepat waktu, bahkan menjadi orang pertama yang hadir. 14 

c. K.H Hasyim Asy’ari 

KH Hasyim Asy’ari lahir pada tanggal 10 April 1875 

atau menurut penanggalan arab pada tanggal 24 Dzulqaidah 

1287 H di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten 

Jombang, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 

di Tebu Ireng, Jombang. Beliau dikenal sebagai salah satu 

ulama paling berpengaruh di Indonesia karena beliau juga 

merupakan pendiri dari Nahdatul Ulama, salah satu organisasi 

islam terbesar di Indonesia. Selain itu beliau juga merupakan 

Pahlawan Nasional Indonesia.15 

KH. Hasyim Asy’ari adalah seorang ulama dengan 

semangat mencari ilmu yang tinggi karena beliau tidak pernah 

merasa puas dalam belajar. Keteladanan KH Hasyim Asy’ari 

dalam menuntut ilmu patut dicontoh. Berbeda dengan anak 

muda lainnya, KH Hasyim Asy’ari saat muda lebih suka 

menghabiskan waktu untuk belajar kitab-kitab dari pada 

bermain. Mental Kyai Hasyim Asy’ari sudah terlatih sejak kecil, 

 
14 Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tauhid Yanggo (umi): Catatan 

Kecil Seorang Anak, Sanad Media, 27 Juli 2021. 
15 Nurdyansa , “Biografi KH Hasyim Asy’ari - Pendiri Nahdlatul Ulama (NU)” 

Biografiku.com https://www.biografiku.com/biografi-kh-hasyim-asyari-pendiri-nahdlatul-

ulama  19 Juli 2019 

. 

https://www.biografiku.com/biografi-kh-hasyim-asyari-pendiri-nahdlatul-ulama
https://www.biografiku.com/biografi-kh-hasyim-asyari-pendiri-nahdlatul-ulama
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apalagi saat berada di pesantren Kademangan di bawah asuhan 

Syaikhona Kholil. 

Kyai Hasyim Asy’ari juga pernah belajar di Pesantren 

Siwalan panji, asuhan dari Kyai Ya’qub. Dan akhirnya Kyai 

Hasyim Asy’ari menikah dengan putri dari Kyai Ya’qub yaitu, 

Nyai Khadijah binti KH. Ya’kub Siwalan Panji. Namun 

pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena istrinya lebih 

dulu berpulang ke rahmatullah pada tahun 1309 H/1839 M, saat 

itu putranya masih berusia 40 hari. 

Keadaan tersebut menyadarkan persepsi kyai Hasyim 

Asy’ari tentang mencari ilmu secara buta, tanpa memperhatikan 

hal-hal lain, seperti menikah dan mengajar. Kyai Ya’qub 

memberikan pengertian kepada menantunya tersebut bahwa 

kodrat manusia untuk menikah tidak menghalangi seseorang 

untuk tetap menuntut ilmu.16 

KH. Hasyim Asy’ari akhirnya bertekad dan memutuskan 

untuk kembali belajar ke Makkah bersama dengan adiknya yaitu 

Anis. Namun ternyata Allah Swt berencana lain, karena 

Adiknya pun tidak lama kemudian meninggal dunia. Hal ini 

tentu saja membuat Kyai Hasyim merasa terpukul. 

Kyai Hasyim Asy’ari tidak mau terlalu larut dalam 

kesedihan, beliau selalu mengisi waktunya untuk berkhalwat 

dengan Allah Swt di Masjidil Haram dan Gua Hiro yang dulu 

pernah disinggahi nabi Muhammad Saw. Selain itu, Kyai 

Hasyim Asy’ari juga menghafalkan hadis dan menghatamkan 

 
16 Arif Rahman Hakim, “Semangat dan Keteladanan KH Hasyim Asy’ari 

dalam Menuntut Ilmu”, Peci Hitam. org https://www.pecihitam.org/keteladanan-kh-

hasyim-asyari-menuntut-ilmu/ 21 Jnauari 2020 

https://www.pecihitam.org/keteladanan-kh-hasyim-asyari-menuntut-ilmu/
https://www.pecihitam.org/keteladanan-kh-hasyim-asyari-menuntut-ilmu/
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Al-Qur’an.17 

d. Al-Ghazali 

Muhammad bin Ahmad al-Imamul Jalil Abu Hamid Ath 

Thusi Al-Ghazali adalah nama asli dari al-Ghazali. Beliau lahir 

di Persia tepatnya di daerah Thusi, pada tahun 450 H atau 1058 

M. Ayah Imam al-Ghazali sendiri merupakan seorang pemintal 

benang sekaligus seorang ahli tasawuf yang sangat hebat.  

Pada masa kecilnya sendiri, Imam Ghazali sudah 

mempelajari ilmu fikih pada teman ayahnya sekaligus menjadi 

orangtua angkatnya yakni pada Syekh Ahmad bin Muhammad 

Ar-Rozakani. Imam Ghazali juga belajar kepada Imam Abi 

Nasar al-Ismaili di negeri Jurjan dan melanjutkan perjalanan ke 

Nisafur untuk menimba ilmu pada Imam al-Haramain al-

Juwaini yakni guru besar di Madrasah Nizhamiyah Nisafur. 

Karena kegigihannya dalam menimba ilmu, maka dalam 

waktu yang sangat cepat, beliau mampu menguasai ilmu-ilmu 

pokok seperti ilmu mantiq (logika), falsafah, serta fikih 

madzhab syafi’i. Karena kepintaran dari al-Ghazali tersebut, 

Imam Haramin juga menjuluki Imam Ghazali sebagai lautan 

yang tak bertepi. 

Setelah Imam Haramain wafat, Imam Ghazali 

meninggalkan Nisafur dan pergi ke Mu’askar untuk 

mengunjungi perdana menteri pada saat pemerintahan bani 

saljuk yakni Nizam al-Muluk. Sebagai seorang ulama besar, 

Imam Ghazali pun disambut dengan penuh rasa hormat. Setelah 

 
17 Arif Rahman Hakim, “Semangat dan Keteladanan KH Hasyim Asy’ari 

dalam Menuntut Ilmu”, Peci Hitam. org https://www.pecihitam.org/keteladanan-kh-

hasyim-asyari-menuntut-ilmu/ 21 Jnauari 2020 
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itu, beliau dilantik sebagai guru besar di perguruan tinggi 

Nizamiyah, yakni salah satu perguruan tinggi yang ada di 

Baghdad pada tahun 484 H/1091 M. 

Selain diangkat menjadi seorang guru besar, beliau pun 

diangkat sebagai mufti untuk membantu pemerintah dalam 

menyelesaikan berbagai macam persoalan yang datang pada 

masyarakat. Maka dari itu, al-Ghazali pun senantiasa hidup 

berpindah-pindah tempat. Hal tersebut dilakukan selain untuk 

menyelesaikan berbagai macam persoalan yang datang pada 

masyarakat juga untuk mendalami pengetahuannya.18 

Setelah dari Baghdad, al-Ghazali pun sempat pergi ke 

Syam dan menetap disana hampir 2 tahun lamanya yang 

bertujuan untuk berlatih membersihkan diri, menyucikan hati 

dengan mengingat Tuhan serta beri’tikaf di masjid Damaskus. 

Setelah itu, perjalanannya pun dilanjutkan ke Negara Palestina 

untuk mengunjungi kota Hebron dan Jerussalem, yakni tempat 

dimana para nabi sejak nabi Ibrahim sampai nabi Isa 

medapatkan wahyu pertama dari Allah.19 

Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan lagi ke Mesir, 

dimana pada saat itu Mesir sendiri merupakan pusat ke duan 

bagi kemajuan serta kebesaran islam sesudah Baghdad. Setelah 

dari Mesir, al-Ghazali pun melanjutkan perjalanan kembali ke 

Iskandariyah, serta Mekkah untuk melanjutkan rukun islam 

yang ke lima serta berziarah ke kuburan nabi Ibrahim. Dan pada 

akhirnya al-Ghazali pun kembali ke Naisabur serta mendirikan 

 
18 Perjalanan Imam Al-Ghazali Dalam Mencari Ilmu, Islam Kaffah.id 

https://islamkaffah.id/perjalanan-imam-al-ghazali-dalam-mencari-ilmu/  26 September 2019.  
19 Perjalanan Imam Al-Ghazali Dalam Mencari Ilmu, Islam Kaffah.id 

https://islamkaffah.id/perjalanan-imam-al-ghazali-dalam-mencari-ilmu/  26 September 2019.  
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madrasah fiqih dan asrama disana untuk melatih mahasiswa-

mahasiswanya untuk memahami sufi. 

Al-Ghazali pun banyak sekali menulis karya yang 

meliputi bidang ilmu populer pada zamannya. Seperti ilmu 

kalam, ushul fiqih, fiqih, tafsir alquran, tasawuf, mantiq, filsafat, 

dan lain sebagainya. Adapun beberapa karya termahsyurnya 

serta sering menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan 

antara lain kitab ihya ulum ad-din yang membahas tentang ilmu-

ilmu agama, tahafut al-falasifah yakni menerangkan pendapat 

para filsuf ditinjau dari segi agama, al-munqidz min adh-dhalal 

yakni mejelaskan tujuan serta rahasia-rahasia ilmu.  

Selian itu, ada juga kitab al-iqtashad fi al-‘itiqad yakni 

inti dari ilmu kalam, jawahir alquran yakni berisikan rahasia-

rahasia yang terkandung di dalam al-quran. Kitab mizan al-

‘amal yakni membahas tentang falsafah keagamaan. Al-

maqasshid al-asna fi ma’ani asma’illah al-husna yakni kitab 

yang membahas tentang arti nama-nama Tuhan dan masih 

banyak lagi karya yang tersohor lainnya. 

Al-Ghazali sendiri wafat di Tusia, yakni kota tempat 

kelahirannya pada tahun 505 H atau 1111 M tepat pada usianya 

yang ke 55 tahun. Itulah perjalanan al-Ghazali dalam 

menempuh pendidikannya.20 

Dengan kegigigihannya serta kepintarannya, al-Ghazali 

pun dijuluki sebagai lautan yang tak bertepi oleh gurunya. 

Selain itu karya-karya yang ia buat pun masih dijadikan sebagai 

rujukan oleh lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia 

 
20 Perjalanan Imam Al-Ghazali Dalam Mencari Ilmu, Islam Kaffah.id 

https://islamkaffah.id/perjalanan-imam-al-ghazali-dalam-mencari-ilmu/  26 September 2019.  
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termasuk di Indonesia.21 

Adapun selain yang sudah penulis tuliskan beberapa tokoh 

teladan dalam menuntut ilmu di atas, tentu masih banyak tokoh-

tokoh lain yang juga sangat berpengaruh juga patut menjadi role 

model (panutan) bagi seorang penuntut ilmu. Diantaranya Ibnu Sina 

(ilmuan kedokteran), Ibnu Khaldun (ilmuan sosiologi), Jabir Ibn 

Hayyan (ilmuan kimia dan fisika), Al-Khawarizm (ilmuan fisika), 

Al-Farabi (Guru Kedua dari Timur), Ibnu Thufayl (penulis kisah 

filsafat), Muhammad Iqbal (pujangga besar Islam), dan lain 

sebagainya. 

B. Kesungguhan Menuntut Ilmu Dalam QS. Al-Ankabut Ayat 69 

Perspektif Tafsir Ibnu Katsir 

1. Biografi Penulis (Imam Ibnu Katsir) 

Namanya adalah Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau bin 

Dar’in yang biasa dipanggil Abul Fida, dijuluki dengan Imaduddin, 

dan dikenal dengan al-Hafizh Ibnu Katsir. Dilahirkan di desa Mujadal 

negeri Syam pada tahun 701 H/1301 M. Pada usia anak-anak beliau 

hijrah ke Damaskus bersama saudaranya untuk menuntut ilmu, dan 

berguru kepada Abu ‘Asakir, Al-Miziy, Al-Fazari dan Ibnu Taimiyah. 

Beliau juga termasuk salah seorang pakar dalam bidang fikih, tafsir, 

nahwu, hadis, sejarah, dan ilmu rijal al-hadits. Kesibukannya yaitu 

sebagai mufti dan pengajar.22 

Beliau amat cakap dalam hal ilmu melampaui teman-

temannya, masyhur di segenap penjuru dunia Islam dan sangat dalam 

pengetahuannya tentang madzhab-madzhab Salaf. Beliau pun sempat 

 
21 Perjalanan Imam Al-Ghazali Dalam Mencari Ilmu, Islam Kaffah.id 

https://islamkaffah.id/perjalanan-imam-al-ghazali-dalam-mencari-ilmu/  26 September 2019.  
22 Muhammad Sa’id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2020), hal. 365 
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mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hijaz serta memperoleh 

ijazah dari Al-Wani. Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha Ibnu 

Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus.23 

Guru-Gurunya Imam Ibnu Katsir: 

a. Syaikh Burhanuddin Ibrahim bin’ Abdirrahman al-Fazari (Ibnul 

Farkah), wafat 729 H. 

b. Isa bin al-Muth’im Ahmad bin Abi Thalib, (Ibnusy Syahnah) 

c. Ibnu al Hajjar (wafat 730 H.) 

d. Bahauddin al-Qasim bin Muzhaffar ibnu ‘Asakir, muhaddits 

Syam, wafat 723 H. 

e. Ibnu Asy-Syirazi 

f. Ishaq bin Yahya al-Amidi ‘Afifuddin, ulama Ahafiriyyah, wafat 

725 H. 

g. Muhammad Ibnu Zarrad. 

h. Syaikh Jamaluddin Yusuf bin az-Zaki al-Mizzi, wafat 742 H, 

Ibnu Katsir mendapat banyak faedah dan menimba ilmu darinya 

dan akhirnya menikahi puterinya. 

i. Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin ‘Abdil Halim bin ‘Abdis 

Salam bin Taimiyyah yang wafat pada 728 H. 

j. Syaikh al-hafizh, seorang ahli tarikh (sejarah), Syamsuddin 

Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman bin Qayimaz adz-Dzahabi, 

wafat 728 H. 

k. Dan ulama Mesir yang memberi beliau ijazah adalah Abu Musa 

al-Qarafi, Abul Fath ad-Dabbusi, ‘Ali bin ‘Umar as-Sawani dan 

lain-lain.24 

 
23 Arif Rahman Hakim, “Biografi Imam Ibnu Katsir Pengarang Kitab Tafsir Ibnu 

Katsir”, Peci Hitam.org, 08 Oktober 2019, https://pecihitam.org/biografi-imam- ibnu-katsir-

pengarang-kitab-tafsir-ibnu-katsir/ (21 Juli 2021) 
24 Arif Rahman Hakim, “Biografi Imam Ibnu Katsir Pengarang Kitab Tafsir Ibnu 

https://pecihitam.org/biografi-imam-%20ibnu-katsir-pengarang-kitab-tafsir-ibnu-katsir/%20(21
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Berkat kegigihan belajarnya, beliau menjadi ahli tafsir 

ternama, ahli hadits, sejarahwan serta ahli fiqih besar abad ke-8 H. 

Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim 

menjadi kitab tafsir terbesar dan tershahih hingga saat ini, di samping 

kitab Tafsir Muhammad bin Jarir ath-Thabari. 

Para ulama mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah 

sebaik-baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai 

keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan al-

Qur’an dengan al-Qur’an (ayat dengan ayat yang lain), menafsirkan 

al-Qur’an dengan as-Sunnah (Hadits), kemudian dengan perkataan 

para salafush shalih (pendahulu yang shalih, yakni para shahabat, 

tabi’in dan tabi’ut tabi’in), kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa 

Arab. 

Kealiman dan keshalihan sosok Imam Ibnu Katsir telah diakui 

para ulama baik di zamannya maupun ulama sesudahnya. Adz-

Dzahabi mengatakan bahwa Ibnu Katsir ialah seorang Mufti, 

Muhaddits, ilmuan, ahli fiqih, ahli tafsir dan beliau mempunyai 

banyak karya karangan yang bermanfaat.25 

Di antara karyanya adalah al-Bidayah wa al-Nihāyah dalam 

ilmu sejarah, Tafsir Al-Qur’an al-Azhīm yang terkenal dengan Tafsir 

Ibnu Katsir, Ţabaqat asy-Syafiyah  dan al-Baiṣ al-Hadiṣ ila Ma’rifati 

Ulum al-Hadiṣ. Beliau wafat tahun 774 H di Damaskus.26 

 
Katsir”, Peci Hitam.org, 08 Oktober 2019, https://pecihitam.org/biografi-imam- ibnu-katsir-

pengarang-kitab-tafsir-ibnu-katsir/ (21 Juli 2021) 
25 Arif Rahman Hakim, “Biografi Imam Ibnu Katsir Pengarang Kitab Tafsir Ibnu 

Katsir”, Peci Hitam.org, 08 Oktober 2019, https://pecihitam.org/biografi-imam- ibnu-katsir-

pengarang-kitab-tafsir-ibnu-katsir/ (21 Juli 2021) 
26 Muhammad Sa’id Mursi, Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah,…,hal. 
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2. Tafsir QS. Al-Ankabut Ayat 69 

: الرَُّسوَل، َصَلَواُت اّللَِّّ َوَسَْلُمُه َعَلْيهِّ، ُُثَّ   قَاَل ﴿َوالَّذِّيَن َجاَهُدوا فِّيَنا﴾ يَ ْعِنِّ
لنُ َبصرهنم  َأْي:   ، ُسبُ َلَنا﴾  ﴿لَنَ ْهدِّيَ ن َُّهْم  الد ِّينِّ  يَ ْومِّ  إَِّٰل  َوأَتْ َباَعُه  َوَأْصَحابَُه 

َرةِّ  نْ َيا َواْْلخِّ  .27ُسبُ َلَنا، َأْي: طُرُقَ َنا ِفِّ الدُّ
ثَ َنا َعبَّاٌس  ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن َأِبِّ اْلَواري، َحدَّ ، َحدَّ ثَ َنا َأِبِّ : َحدَّ قَاَل اْبُن َأِبِّ َحامتِّ 

َأْْحََد   أَبُو   ُّ أَْهلِّ َعكَّا  -اْْلَْمَداِنِّ فِّيَنا  -مِّْن  َجاَهُدوا  قَ ْولِّ اّللَِّّ : ﴿َوالَّذِّيَن  ِفِّ 
َا يَ ْعَلُموَن،  لَنَ ْهدِّيَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوإِّنَّ  نَِّي﴾ قَاَل: الَّذِّيَن يَ ْعَمُلوَن ِبِّ اّللََّ َلَمَع اْلُمْحسِّ
ْم لَِّما َل يَ ْعَلُمونَ  ْثُت بِّهِّ َأَِب ُسَلْيَماَن   .يَ ْهدِّيهِّ : َفَحدَّ قَاَل َأْْحَُد ْبُن َأِبِّ اْْلََوارِّي ِّ

َبغِّي لَِّمْن أْلِّ  يَ ن ْ َّ فََأْعَجَبُه، َوقَاَل: لَْيَس  يَ ْعَمَل بِّهِّ الدَّارَاِنِّ ًئا مَِّن اۡلَْْيِّ َأْن  َم َشي ْ
َي َواَفَق َما   َحَّتَّ َيْسَمَعُه ِفِّ اْْلَثَرِّ، فَإَِّذا َسَِّعُه ِفِّ اْْلَثَرِّ َعمَِّل بِّهِّ، َوْحَِّد اّللََّ حِّ

هِّ   28. ِفِّ نَ ْفسِّ
َأِبِّ    اْبُن  قَاَل   ، نَِّي﴾  اْلُمْحسِّ َلَمَع  اّللََّ  ﴿َوإِّنَّ  ،  َوقَ ْولُُه:  َأِبِّ ثَ َنا  َحدَّ َحامتِّ  

َجْعَفر    ْبُن  عِّيَسى  ثَ َنا  الرَّي ِّ  -َحدَّ ي  َعنِّ -قَاضِّ الرَّازِّيُّ،  َجْعَفر   أَبُو  ثَ َنا  َحدَّ
ْحَساُن  اْلُمغِّيَةِّ، َعنِّ  َا اْۡلِّ الشَّْعبِّ ِّ قَاَل: قَاَل عيسى بن َمْرَيَ، َعَلْيهِّ السََّْلُم: إَِّّنَّ

َأَسا َمْن  إَِّٰل  َن  ُُتْسِّ َأْحَسَن  َأْن  َمْن  إَِّٰل  َن  ُُتْسِّ َأْن  ْحَساُن  اْۡلِّ لَْيَس  إِّلَْيَك،  َء 
قَاَل:  ْحَسانِّ  اْۡلِّ َعنِّ  اّللَِّّ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوَل  َسَأَل  َلمَّا  َْبِّيَل  جِّ َحدِّيثِّ  َوِفِّ  إِّلَْيَك. 

َتكُ  تَ ْعُبَد اّللََّ َكأَنََّك تَ رَاُه، فَإِّْن ََلْ  ". قَاَل: "َأْن  ْحَسانِّ ِْنِّ َعنِّ اْۡلِّ تَ رَاُه  "َأْخَبِّ ْن 
 29.فَإِّنَُّه يَ رَاكَ 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir maksud “orang-orang” dalam 

 
27 Abī Al-Fidā Ismāīl ibn Umar ibn Kaṡīr, Tafsir Al-Qur’an Al-Ażīm, (Riyāḍ: Dār 

Tayyibah al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999), Juz 6. hal. 296. 

 
28 Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Idrīs al-Rāzi ibn Abi Hatim, Tafsir al-Qur’an 

al- Ażīm, (Riyad: al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Saudiyah, 1997), jilid 1, hal. 3084. 
29 Abī Al-Fidā Ismāīl ibn Umar ibn Kaṡīr, Tafsir Al-Qur’an Al-Ażīm,…, hal. 296. 
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ayat ini yakni Rasulullah Saw., para sahabat dan para pengikutnya 

sampai Hari Kiamat. Orang-orang di  antara mereka yang berjihad di 

jalan Allah Swt. pasti akan ditunjukkan Allah Swt. jalan-jalan-Nya 

dan pintu-pintu kebaikan yang diridai-Nya, baik di dunia maupun 

akhirat.  'Abbas al-Hamdani berkata, “Orang-orang yang 

mengamalkan apa yang mereka ketahui pasti ditunjuki Allah Swt. 

hal-hal yang belum ia ketahui”.30 

Ahmad ibn Abu al-Hawari berkata, “Aku menyampaikan hal 

itu kepada Abu Sulaiman al-Darani dari penduduk Uka berkata yang 

ternyata menyukainya.” Abu Sulaiman berkata, “Tidak dibolehkan 

bagi seorang yang mendapatkan ihlam untuk mengerjakan suatu 

kebajikan menjalankannya secara langsung sampai ia mengetahui 

landasan agamanya. Jika ia sudah mengetahui landasannya, barulah 

ia boleh mengerjakannya dan hendaklah ia memuji Allah Swt. 

hingga amalan itu sejalan dengan apa yang terbetik di hatinya”. 31 

Dan firman-Nya  

نِّيَ ّللََّ َلَمَع ٱۡلُمحۡ َوإِّنَّ ٱ…  سِّ

“…dan sesungguhnya Alah benar-benar beserta orang-orang yang 

berbuat baik.  

Allah Swt. sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. 

Di antara bentuk ihsan yang terbaik adalah ketika seseorang bersikap 

baik kepada orang yang jahat kepadanya. Jadi, ia tidak hanya 

berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. 

Ibnu Abi Hatim berkata, asy-Sya’bi berkata, bahwa ‘Isa bin 

 
30 Salah Abd al-Fattāh al-Khalidi, Tarsir Ibnu Katsir : Tahzib wa Tartib, terj. 

Engkos Kosasih, et.al. Mudah Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 5. (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), 

hal. 273 
31 Salah Abd al-Fattāh al-Khalidi, Tarsir Ibnu Katsir : Tahzib wa Tartib, terj. 

Engkos Kosasih, et.al. Mudah Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 5,…, hal. 273 
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Maryam berkata: 

ْحَساُن َأْن َُتَْسَن إَِّٰل َمْن َأَساَء إِّلَْيَك، لَْيَس   َا اْۡلِّ ْحَساَن َأْن َُتَْسَن إَِّٰل إَِّّنَّ اْۡلِّ
 َمْن َأْحَسَن إِّلَْيكَ 

“Ihsan itu adalah bahwa engkau berbuat baik kepada orang yang 

berbuat buruk kepadamu. Dan ihsan bukanlah engkau berbuat baik 

kepada orang yang berbuat baik kepadamu.32 

3. Analisis Konsep Kesungguhan QS. Al-Ankabut Ayat 69 dalam 

Tafsir Ibnu Katsir 

Tafsir Ibnu Katsir dikategorikan sebagai tafsir dengan corak 

dan orientasi (al-laun wa al-ittijah) tafsir bi al-ma’ṣur atau tafsir bi 

al-riwayah. Kategori ini terbukti karena beliau sangat dominan dalam 

tafsirnya memakai riwayah atau hadis dan pendapat para sahabat serta 

tabi’in. Dapat dikatakan bahwa dalam tafsir ini yang paling dominan 

adalah pendekatan historis yang berbasis utama kepada hadis dan 

riwayah. Akan tetapi Ibnu Katsir juga terkadang meggunakan rasio 

atau penalaran ketika menafsirkan ayat.33 

Penafsiran ayat tentang jihad (bersungguh-sungguh) dalam 

ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir, ditafsirkan dengan hadis adalah 

konsep bersungguh-sungguh dalam mengamalkan kebaikan yang 

sudah diketahui, maka Allah akan senantiasa memberikan petunjuk 

mengenai hal-hal yang belum diketahuinya. Mengamalkan ilmu yang 

sudah dipelajari termasuk suatu hal kebaikan karena ilmu tersebut 

akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. 

Mengamalkan ilmu dapat dikategorikan dengan menjaga ilmu dari 

kepunahan, karena kemudian akan dikaji oleh murid-murid sekaligus 

juga menjadi amal jariyah bagi yang mengamalkannya.  

 
32 Abdurrahmān ibn Muhammad ibn Idrīs al-Rāzi ibn Abi Hatim, Tafsir al-Qur’an 

al- Ażīm, hal. 3084. 
33 Syarif Idris, “Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir,” Tajdid: Jurnal Pemikiran 

Keislaman dan Kemanusiaan, Vol. 3, no. 2, Oktober 2019, hal. 181 
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Mengamalkan ilmu termasuk juga mengikat ilmu. Karena 

dengan diamalkan maka ilmu tersebut tidak akan hilang dan akan 

melekat di dalam hati, tidak hanya di dalam memori. Seseorang yang 

mengamalkan ilmu juga akan mengetahui kekurangan dan 

kelebihannya yang dimiliki, karena akan senantiasa memperbaiki jika 

ditemui kekurangan atau kesalahan. Kemudian setelah mengamalkan 

ilmu kepada diri sendiri maka ilmu harus pula diajarkan dan 

disebarluaskan. Dengan diajarkan maka ilmu akan semakin 

bertambah dan berkembang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 

menuntut ilmu ada tiga tahap yaitu, mencari, mengamalkan, dan 

mengajarkan kepada orang lain.  

  34 هُ  َمعَ َخْيُ اْلعِّْلمِّ َما َكاَنتِّ اۡلَْْشَيةُ 
“Sebaik-baik ilmu, apabila menumbuhkan rasa takut kepada Allah 

SWT”. 

Tujuan utama ilmu adalah menumbuhkan rasa takut kepada 

Allah sehingga selalu taat terhadap perintahnya dan ingkar terhadap 

laranganNya. Adapun yang dimaksud rasa takut ialah mengamalkan 

ilmu yang dianugerahkan Allah untuk menghambakan diri kepada-

Nya sebagai ciri orang berilmu. Ilmu menjadi pendorong dan penguat 

jiwa untuk semakin dekat kepada Allah melebihi orang yang tidak 

berilmu. Sifat orang alim itu memiliki rasa takut kepada Allah dan 

rasa cintanya melebihi segalanya, bahkan dirinya sendiri. 

Seseorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, akan tetap 

dikenang dan diingat kebaikannya sekalipun telah meninggal. Dengan 

kekalnya kebaikan yang diwariskan itulah yang merupakan kehidupan 

abadi. Sebaliknya orang-orang bodoh akan dianggap mati sekalipun 

 
34 Ahmad ibn Muhammad Athaillah, Al-Hikam, terj. Muhammad ibn Ibrahim, Mutu 

Manikam dari Kitab Al-Hikam, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2018). 
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mereka belum mati, sebab tidak memiliki pengetahuan dan 

kesempurnaan. Oleh karenanya ilmu merupakan pangkat tertinggi 

dari segala pangkat, dikarenakan ilmu diraih dengan kepayahan dan 

kesulitan. Dan ilmu merupakan cahaya yang dapat menerangi 

kegelapan orang bodoh dan menyelamatkannya dari buta huruf serta 

kesesatan. Sedangkan orang bodoh dengan kebodohannya senantiasa 

melewati masa kegelapan yang berat. Karena tidak ada kegelapan 

yang lebih berat daripada kebodohan.35 

بَ ۡعدِّ َما بَ ي َّنَّهُه لِّلنَّاسِّ ِفِّ  َن َماا أَنزَۡلَنا مَِّن ٱۡلبَ ي ِّنَهتِّ َوٱْۡلَُدىه مِّۢن  إِّنَّ ٱلَّذِّيَن َيۡكُتُموْ 
ُ َويَ ۡلَعنُ ُهُم ٱللَّهعِّنُ وْ   (١٥٩ )البقرة:َن ٱۡلكِّتَهبِّ أُْولَهائَِّك يَ ۡلَعنُ ُهُم ٱّللَّ

“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah 

Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan 

petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al 

Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua 

(mahluk) yang dapat melaknati”. (QS. Al-Baqarah: [2]: 159) 

Ilmu merupakan nikmat dan anugerah yang harus dijunjung 

tinggi dengan terus memanfaatkannya. Tidak sepatutnya seorang yang 

berilmu namun enggan mengamalkan. Rasulullah Saw. bersabda: 

َعْن ََيََْي ْبنِّ  ثُ َوْير   َعْن  ُسْفَياَن  َعْن  قَاَل َحدََّثِنِّ َأِبِّ  بِّْشر   ْبُن  َأْخََبَََن اْلََْسُن 
ََي   قَاَل  ي   

َعلِّ َعْن  َعلَِّم  َجْعَدَة  َا  َمْن َعمَِّل ِبِّ  ُ اْلَعاَلِّ َا  فَإَِّّنَّ بِّهِّ  اْعَمُلوا  اْلعِّْلمِّ  َْحََلَة 
َُيَالُِّف  تَ رَاقِّيَ ُهْم  ُُيَاوُِّز  َل  اْلعِّْلَم  ُلوَن  ََيْمِّ أَقْ َواٌم  َوَسَيُكوُن  َعَمَلُه  عِّْلُمُه  َوَواَفَق 

ُيَْ  َعَْلنِّيَ تَ ُهْم  َسرِّيَرُُتُْم  َوُُتَالُِّف  عِّْلَمُهْم  بَ ْعُضُهْم  َعَمُلُهْم  فَ يُ َباهَِّي  َلًقا  حِّ لُِّسوَن 
َوَيَدَعُه   َغْيِّهِّ  إَِّٰل  َُيْلَِّس  َأْن  هِّ  َجلِّيسِّ َعَلى  لَيَ ْغَضُب  الرَُّجَل  إِّنَّ  َحَّتَّ  بَ ْعًضا 

ْم تِّْلَك إَِّٰل اّللَِّّ  هِّ  36أُولَئَِّك َل َتْصَعُد أَْعَماُْلُْم ِفِّ ََمَالِّسِّ
 

35 Az-Zarnuji, Ta’lim al-Muta’allim, terj. Muhammad ibn Ismail, Petunjuk Menjadi 

Cendekiawan Muslim, (Semarang: PT Karya Toha Putra, t.tt), hal. 48.  
36 Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Bahram, Musnad al-Darimi, Kitab Muaqaddimah, 

(Riyad: Dar al-Mugni, t.th), Bab al-Taubikh Liman Yatlubu al-ilm ligairillah ,hal. 382. 
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“Telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Bisyr ia berkata, 

telah menceritakan kepadaku ayahku dari Sufyan dari Tsuwair dari 

Yahya bin Ja'dah dari Ali ia berkata, "Wahai para pemegang ilmu, 

hendaklah kalian mengamalkannya (ilmu yang telah diketahui), 

karena seorang alim adalah yang mengamalkan apa yang ia ketahui 

dan ilmunya cocok dengan amalannya. Akan ada beberapa kaum, 

mereka membawa ilmu dan ilmu mereka tidak melewati 

kerongkongan mereka, amal dan ilmu mereka tidak sesuai, batin dan 

lahir mereka tidak sesuai, mereka duduk-duduk bermajelis dalam 

sebuah kelompok dan sebagian mereka membanggakan sebagian 

yang lain, hingga seorang laki-laki marah kepada teman duduknya, 

sehingga jika duduk akan berpindah ke tempat lain, sehingga yang 

lain meninggalkannya. Mereka itulah yang amal mereka tidak 

diangkat kepada Allah".(HR. Darimi) 

Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. juga melarang 

keras perilaku menyembunyikan ilmu. Rasulullah Saw. telah memberi 

teladan yang baik tentang menyampaikan atau mengajarkan ilmu. 

Beliau memiliki sifat tablig yang berarti menyampaikan. Semua 

firman atau wahyu Allah Swt. disampaikan kepada umatnya, tanpa 

terkecuali. Tidak ada satu pun ayat Allah Swt. yang disembunyikan 

dan disimpan sendiri. Rasulullah Saw. menjelaskan hukuman bagi 

orang yang menyembunyikan ilmu, sebagaimana disebutkan pada 

hadis berikut: 

َعطَاء    َعْن  اْلََْكمِّ  ْبُن  َعلِّيُّ  َأْخََبَََن  َْحَّاٌد  ثَ َنا  َحدَّ إَِّْسَعِّيَل  ْبُن  ُموَسى  ثَ َنا  َحدَّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َمْن ُسئَِّل َعْن عِّْلم    َعْن َأِبِّ ُهَريْ َرَة قَالَ  قَاَل َرُسوُل اّللَِّّ َصلَّى اّللَّ

ُ بِّلَِّجام  مِّْن ََنر  يَ ْوَم اْلقَِّياَمةِّ فَ   37. )رواه ابوا داود( َكَتَمُه َأْْلََمُه اّللَّ
“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah 

menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan kepada kami 

Ali bin Al Hakam dari 'Atha dari Abu Hurairah ia berkata, 

"Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, "Barangsiapa ditanya mengenai suatu ilmu 

dan ia menyembunyikannya, maka ia akan dicambuk dengan cambuk 

dari api neraka pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud) 

 
37 Abū Dawūd Sulaimān ibn Al-Asy’ats As-Sijistānī, Sunan Abi Dawud, (Saudi 

Arabia: Maktabah al-Ma’arif,t.th), Kitab al-Ilm, Bab Karahiyah al-Man’ al-Ilm, hal. 658. 
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Hadis tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi orang yang 

menyembunyikan ilmu sagatlah jelas. Ilmu harus disampaikan kepada 

orang lain tanpa menambah atau mengurangi. Ilmu yang hanya 

disimpan sendiri akan habis manfaatnya ketika pemiliknya 

meninggal. Namun jika diajarkan kepada orang lain, maka pahala 

baginya akan terus mengalir selama ilmu itu digunakan dan diajarkan 

lagi kepada orang lain. 

Kedudukan orang berilmu di masyarakat, terutama Ulama, 

ibarat lampu yanag menerangi alam sekitarnya, atau ibarat pohon 

rindang yang lebat, dengan kembang dan buahnya dalam sebuah 

kebun. Manusia yang mendatangi pohon tersebut dapat berlindung 

dibawahnya, menikmati wanginya bunga yang semerbak baunya, dan 

merasakan pula buah pohon yang telah masak lezat rasanya. 

Pendidikan merupakan salah satu cara bagi penuntut ilmu 

dalam mengamalkan ilmunya yaitu mentransformasi ilmu kepada 

peserta didik dengan cara mengajar. Mengajar sebagai ilmu diilhami 

oleh teori perkembangan klasik yang disebut empirisme yang 

dipelopori oleh John Locke (1632-1704). Menurut teori ini, 

pembawaan dan bakat yang diturunkan oleh orangtua tidak 

berpengaruh apa-apa terhadap perkembangan kehidupan seseorang, 

sebab pada dasarnya setiap manusia pasti lahir dalam keadaan 

kosong. Hendak menjadi apa manusia itu kelak setelah dewasa, 

bergantung pada lingkungan dan pengalamannya, terutama 

pengalaman dan lingkungan belajarnya. Jadi, seorang anak manusia 

yang memperoleh peluang yang baik untuk belajar ilmu 

pendidikan/keguruan, tentu ia akan menjadi seorang guru yang 

professional dalam mengajar, bukan menjadi petani walaupun kedua 

orangtuanya petani sejati. 
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Kemudian selain menjadi guru, masih banyak cara yang bisa 

dilakukan dengan tujuan menyebarkan ilmu, di antaranya dengan 

menulis dan publikasi. Para salafus shaleh dan ulama merupakan 

generasi yang sangat produktif dalam membuat tulisan. Ribuan kitab 

yang menjadi rujukan umat Islam dalam hal tafsir, fikih, akidah, 

akhlak, serta ilmu pengetahuan alam merupakan buah karya dari 

tradisi ilmu yang dimiliki oleh para ulama di masa lalu yang hingga 

kini menjadi sumber inspirasi bagi pengetahuan modern. Dengan 

teladan tersebut, maka seharusnya sebagai seorang penuntut ilmu 

memiliki keinginan dan bersungguh-sungguh dalam menyebarkan 

ilmu yaitu dengan melahirkan tulisan-tulisan yang bermanfaat.  

C. Ketekunan Menuntut Ilmu Dalam QS. Al-Ankabut Ayat 69 

Perspektif Kitab Ta’limul Muta’allim 

1. Biografi Penulis (Syekh Az-Zarnuji) 

Nama lengkap beliau adalah Burhan al-Din Ibrahim al-Zarnuji 

al-Hanafi. Nama lain yang disematkan kepadanya adalah Burhan al-

Islam dan Burhan al-Din. Nama “al-Zarnuji” dinisbatkan pada nama 

tempat bernama Zurnuj, sebuah nama daerah yang berada di wilayah 

Turki. Sementara kata “al-Hanafi” diyakini itu adalah nisbat kepada 

nama mazhab yang dianutnya, yakni mazhab Hanafi.38 

Az-Zarnuji mendapat gelar kehormatan “Burhanudin Islam” 

karena mengarang kitab Ta’lim al-Muta’allim. Gelar ini tidak pernah 

digunakan oleh orang-orang untuk menyebutkan pengarang kitabnya, 

berbeda dengan kebiasaan para pengarang lainnya (yang di depan 

namanya disertakan gelar). Bahkan tidak hanya seorang yang 

menyebutnya dengan “pengarang kitab Ta’lim al-Muta’allim” tanpa 

 
38 Arif Rahman Hakim, “Biografi Syekh Burhanuddin Al Zarnuji Pengarang 

Ta’limul Muta’alim”, Pecihitam.org, 19 September 2019. https://pecihitam.org/biografi-

syekh-burhanuddin-al-zarnuji-pengarang-talimul-mutaalim/ 
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menyertakan gelar apapun atau nama aslinya. Namun hal ini justru 

menunjukkan betapa populernya kitab beliau ini, walaupun informasi 

yang berkaitan dengan pengarangnya sangat minim.39 

Hingga kini belum diketahui secara pasti waktu kelahiran syekh 

al-Zarnuji ini. Akan tetapi mengenai wafatnya, ada dua pendapat 

ulama. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Burhanuddin al-

Zarnuji wafat pada tahun 591 H/1195 M, pendapat yang kedua 

mengatakan bahwa beliau wafat pada tahun 840 H/1243 M, sementara 

itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa beliau hidup semasa 

dengan Rida ad-Din an-Naisaburi yang hidup antara tahun 500-600 

H.40 

Imam Az-Zarnuji belajar dan memperoleh ilmu dari beberapa 

syaikh dan ulama yang terkenal di zamannya yang banyak mengarang 

kitab, terutama mengenai fikih dan adab (sastra). Beliau 

mengumpulkan keahlian gurunya yang berbeda-beda sehingga 

menjadikannya tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja, tetapi 

juga ahli dalam bidang-bidang lainnya. Beliau menganut Mazhab 

Hanafi mengikuti mazhab guru-gurunya.41 

Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji menuntut ilmu di Bukhara dan 

Samarkand, dua tempat yang disebut-sebut sebagai pusat keilmuan, 

pengajaran dan sebagainya. Semasa belajar, al-Zarnuji banyak 

menimba ilmu dari banyak guru, di antaranya; 

a. Syeikh Burhan al-Din, pengarang kitab al-Hidayah. 

b. Khawahir Zadah, seorang mufti di Bukhara. 

 
39 Az-Zarnuji, “Ta’lim Al-Muta’allim” dalam Ensiklopedia Adab Penuntut Ilmu, 

(Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2020), hal. 378. 
40 Arif Rahman Hakim, “Biografi Syekh Burhanuddin Al Zarnuji Pengarang 

Ta’limul Muta’alim”, Pecihitam.org, 19 September 2019. https://pecihitam.org/biografi-

syekh-burhanuddin-al-zarnuji-pengarang-talimul-mutaalim/ 
41 Az-Zarnuji, “Ta’lim Al-Muta’allim” dalam Ensiklopedia Adab Penuntut Ilmu,…, 

hal. 378. 
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c. Hamad bin Ibrahim, seorang yang dikenal sebagai fakih, 

mutakallim, sekaligus adib. 

d. Fakhr al-Islam al-Hasan bin Mansur al-Auzajandi al-Farghani Al-

Adib al-Mukhtar Rukn al-Din al-Farghani yang dikenal sebagai 

tokoh fiqih dan sastra. 

e. Juga pada Syeikh Zahir al-Din bin ‘Ali Marghinani, yang dikenal 

sebagai seorang mufti. 

Karya termasyhur al-Zarnuji adalah kitab Ta’lim al-Muta’allim 

Tariq al-Ta’allum, sebuah kitab yang bisa dinikmati dan banyak 

dijadikan rujukan hingga sekarang. Menurut Haji Khalifah, kitab ini 

merupakan satu-satunya kitab yang dihasilkan oleh Syekh Burhanuddin 

al-Zarnuji. Meski menurut peneliti yang lain, Ta’lim al-Muta’allim 

hanyalah salah satu dari sekian banyak kitab yang ditulis oleh al-

Zarnuji. 

Seorang orientalis, M. Plessner, berpendapat bahwa kitab 

Ta’lim al-Muta’allim ialah salah satu karya al-Zarnuji yang masih 

tersisa. Plessner mengira kuat bahwa al-Zarnuji punya banyak karya 

lain, tetapi banyak yang hilang, karena serangan tentara Mongol yang 

dipimpin oleh Hulagu Khan terhadap kota Baghdad pada tahun 1258 

M. 

Pendapat Plessner ini dikuatkan oleh Muhammad ‘Abd Qadir 

Ahmad. Menurutnya, ada dua alasan bahwa Burhanuddin al-Zarnuji 

punya banyak karya tulis, yaitu: Pertama, kapasitas al-Zarnuji sebagai 

seorang pengajar yang menggeluti bidang ilmunya. Ia menyusun 

metode pembelajaran yang dikhususkan agar pasa siswa sukses dalam 

belajarnya. Tidak masuk akal bagi al-Zarnuji, yang pandai dan lama di 

bidangnya itu, hanya menulis satu buah karya saja. Kedua, ulama-

ulama yang hidup semasa al-Zarnuji telah menghasilkan banyak karya. 
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Karena itu, bisa dikatakan mustahil bila syaikh al-Zarnuji hanya 

menulis satu buku saja. 

Tentang ada tidaknya karya lain yang dihasilkan al-Zarnuji 

sebenarnya dilukiskan al-Zarnuji sendiri dalam kitab Ta’lim al-

Muta’allim, yang dalam salah satu bagian potongannya beliau 

mengatakan:  

“…kala itu guru kami syeikh Imam ‘Ali bin Abi Bakar semoga 

Allah menyucikan jiwanya yang mulia itu menyuruhku untuk 

menulis kitab Abu Hanifah sewaktu aku akan pulang ke 

daerahku, dan aku pun menulisnya…”.  

Hal ini bisa memberikan gambaran bahwa al-Zarnuji 

sebenarnya mempunyai karya lain selain kitabnya yang berjudul Ta’lim 

al-Muta’allim. Namun telepas dari perbedaan pendapat itu, syaikh 

Burhanuddin al-Zarnuji merupakan tokoh yang telah memberikan 

sumbangan berharga bagi perkembangan ilmu agama dan zaman.42 

2. Analisis Konsep Ketekunan Dalam Menuntut Ilmu QS. Al-

Ankabut Ayat 69 Perspektif Kitab Ta’limul Muta’allim 

Syaikh Az-Zarnuji menulis kitab ini dilatar belakangi oleh 

keperihatinannya saat mengamati banyaknya penuntut ilmu pada 

masanya yang bersungguh-sungguh dalam belajar menekuni ilmu tetapi 

mengalami kegagalan, atau sukses tetapi tidak dapat memetik 

kemanfaatan buah hasil ilmunya untuk mengamalkan, mengajarkan dan 

menyebarkannya, atau terhalang dari kemanfaatan ilmu dan buahnya 

dikarenakan metode belajarnya yang kurang tepat serta meninggalkan 

syarat-syarat yang harusnya dipenuhi dalam menuntut ilmu. Oleh 

karenanya beliau termotivasi untuk memberikan bimbingan dan 

 
42 Arif Rahman Hakim, “Biografi Syekh Burhanuddin Al Zarnuji Pengarang 

Ta’limul Muta’alim”, Pecihitam.org, 19 September 2019. https://pecihitam.org/biografi-

syekh-burhanuddin-al-zarnuji-pengarang-talimul-mutaalim/ 
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pedoman kepada para penuntut ilmu mengenai metode belajar bagi 

penuntut ilmu.  

Dalam hal ketekunan, Syaikh Az-Zarnuji memaknai sikap tekun 

dalam menuntut ilmu di antaranya tekun dalam mengulang-ngulang 

pelajaran atau biasa disebut dengan muroja’ah demi menghindari sifat 

lupa, karena lupa merupakan identitas yang selalu melekat dalam diri 

manusia. Oleh karenanya, agar pelajaran atau suatu ilmu yang telah 

didapatkan dengan susah payah tidak hilang yaitu dengan terus 

mengulang pelajaran dengan tekun dan sabar. Mengulang merupakan 

cara untuk menjaga pengetahuan dan informasi dan dengan mengulang 

maka akan ditemukan pemahaman atau faidah yang belum diketahui 

sebelumnya.  

Keberhasilan seorang penuntut ilmu bergantung kepada 

kebiasaan mengulangi pelajaran dengan tekun dan teratur serta 

berkesinambungan. Di dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang 

diulang-ulang, hal ini menunjukkan betapa pentingnya ayat tersebut 

sehingga diulang-ulang. Demikian juga dengan menuntut ilmu, 

pengulangan penting dilakukan supaya pemahaman semakin 

bertambah. 

Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang diulang adalah sebagai 

berikut: 

 (١٣)الرْحن : ُتَكذ َِِّبنِّ فَبَِّأي ِّ َءاَلاءِّ رَب ُِّكَما 
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”. 

(QS. Ar-Rahman:[55]: 13) 

Ayat di atas diulang sebanyak 31 kali di dalam surat Ar-

Rahman. Pengulangan tersebut bertujuan supaya manusia selalu ingat 

untuk bersyukur dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang 

dilimpahkan.  
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Adapun ayat lain di dalam Al-Qur’an yang diulang di antaranya 

sebagai berikut: 

  (١٧)القمر:مُّدَّكِّر  َوَلَقۡد َيسَّۡرََن ٱۡلُقۡرَءاَن لِّلذ ِّۡكرِّ فَ َهۡل مِّنْ  
“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, 

maka adakah orang yang mengambil pelajaran?”. (QS. Al-Qamar: 

[54]: 17) 

Pengulangan ayat di atas sebanyak empat kali yaitu pada ayat 

17, 22, 32 dan 40. Para ulama tafsir umumnya mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa Allah telah memudahkan 

manusia untuk membaca, menghafal dan menggali ilmu Al-Qur’an. 

Namun ayat ini seolah juga menegaskan bahwa kemudahan tersebut 

tidak ada efeknya jika manusianya sendiri enggan mempelajarinya. 

Maka penekanannya bukan semata pada “kemudahan”, tetapi juga pada 

frase “mengambil pelajaran”. Di sinilah manusia harus senantiasa 

belajar untuk memahami Al-Qur’an. Oleh karenanya, para ulama 

Menyusun kaidah Ulumul Qur’an (ilmu-ilmu Al-Qur’an) sebagai 

panduan memahami Al-Qur’an.43 

Pengulangan beberapa ayat atau kata di dalam Al-Qur’an 

dimaksudkan untuk menekankan keutamaan kandungan ayat yang 

diulang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengulangan ayat di 

dalam Al-Qur’an dapat menjadi pedoman bagi manusia. Karena 

semakin sering mengulang, maka akan semakin paham dengan apa 

yang diulang tersebut. 

Adapun hadis yang berkaitan dengan pengulangan pelajaran 

adalah hadis yang menjelaskan mengenai memuliakan kedua orang tua. 

Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW. mengulang kata “ibu” 

 
43 Nadirsyah Hosen, “Ayat yang Diulang-ulang untuk Kembali MendekatiNya”, 

Khazanah GNH, 19 April 2016. 
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hingga tiga kali. Hal tersebut dikarenakan untuk menekankan betapa 

mulianya kedudukan seorang ibu. Adapun hadisnya sebagai berikut: 

ْبنِّ   ُعَمارََة  َعْن  َنَة  ُعيَ ي ْ ْبُن  ُسْفَياُن  ثَ َنا  َحدَّ اْلَمك ِّيُّ  َمْيُمون   ْبُن  ُُمَمَُّد  ثَ َنا  َحدَّ
زُ  َأِبِّ  َعْن  قَالَ اْلَقْعَقاعِّ  ُهَريْ َرَة  َأِبِّ  َعْن  أَبَ رُّ , ْرَعَة  َمْن  اّللَِّّ  َرُسوَل  ََي  قَاَل   ،قَالُوا 

اْْلَْدَِن    ،قَاَل ُُثَّ َمْن قَالَ   ،َأَِبكَ   ،قَاَل ُُثَّ َمْن قَالَ   ،قَاَل أُمَّكَ   ،قَاَل ُُثَّ َمنْ   ،أُمَّكَ 
 44ابن ماجه()رواه   فَاْْلَْدِنَ 

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Maimun Al Makki 

telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Umarah bin 

Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah dia berkata, "Para 

sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang (yang layak) aku 

berbakti kepadanya?" beliau bersabda, "Ibumu." Abu Hurairah 

bertanya lagi, "Kemudian siapa?" beliau menjawab, "Ibumu." Dia 

bertanya lagi, "Kemudian siapa?" beliau menjawab, "Ibumu." Dia 

bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" beliau menjawab, "Ayahmu." 

Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" beliau menjawab, "Orang yang 

ada di bawahnya dan seterusnya." (HR. Ibnu Majah) 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan 

merupakan salah satu prinsip dalam belajar. Prinsip belajar yang 

menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. 

Menurut teori ini, belajar merupakan melatih daya-daya yang ada pada 

manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggap, mengingat, 

mengkhayal, merasakan dan berpikir.45 Dengan adanya pengulangan 

maka daya-saya tersebut akan berkembang, seperti halnya pisau jika 

terus-menerus diasah maka akan menjadi tajam, maka daya pun jika 

dilatih dengan pengulangan-pengulangan maka akan sempurna. 

Dalam proses belajar, semakin sering pelajaran diulangi maka 

semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri manusia. 

 
44 Muhammad, Abu Abdillah  Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, (Saudi Arabia: Bait al-

Afkar al-Dauliyah, t.th), Kitab Al-Adab, Bab Bir al-Walidain, hal 3666. 
45 Devi Eka Setiyana, “Perlunya Pengulangan Apapun Metode Pembelajarannya”, 

Jateng Pos.co.id, 13  November 2018. https://jatengpos.co.id/perlunya-pengulangan-apapun-

metode-pembelajarannya/arif/ 
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Mengulang sangat besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan 

adanya pengulangan, maka pemahaman-pemahaman yang belum jadi 

atau belum melekat maka akan tertanam terus dalam otak manusia. 

Adapun cara pengulangan dapat dilakukan dengan membaca, dan 

mempelajari kembali pelajaran yang sudah dipelajari misalnya dengan 

membuat ringkasan. 

Syaikh Az-Zarnuji mengungkapkan beberapa hal yang perlu 

dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tekun oleh penuntut ilmu 

supaya berhasil dalam mendapatkan ilmu adalah sebagai berikut : 

a. Belajar di Waktu Malam 

Az-Zarnuji berpesan bagi seorang penuntut ilmu haruslah 

tekun belajar yaitu dengan mengulang-ngulang pelajaran di 

permulaan malam (di antara Maghrib dan Isya’) dan di penghujung 

malam (waktu sahur), karena waktu-waktu tersebut merupakan 

waktu yang diberkahi. Oleh karenanya penuntut ilmu jangan sampai 

menyia-nyiakan waktu tersebut, dan memanfaatkannya untuk 

mempelajari ilmu.  

Imam Al-Khatib Al-Bagdadi berkata dalam kitabnya: 

الْ  الن ََّهارِّ،َوبَ ْعَدَها  فََأْجَوُد  نْتَِّصافِّ  اْلِّ َوْقُت  بَ ْعَدَها  ُُثَّ  اَْلْسَحاُر،   : أَلْوقَاتِّ 
ْفظُ اْلَغَدَواتِّ دُ  ، َوحِّ ْفظِّ الن ََّهارِّ  ْيلِّ َأْصَلحُ لَّ ال ْوَن اْلعِّْشَياتِّ  46مِّْن حِّ

“Waktu yang paling baik untuk menghafal adalah waktu sahur, di 

tengah hari, kemudian di pagi hari. Menghafal di waktu malam 

lebih baik dari waktu siang. Dan waktu lapar lebih baik dari waktu 

kenyang” 

َلُه ِفِّ َدرْكَِّها ََجََْل  ْذ لَي ْ  َمْن َشاَء َأْن ََيَْتوَِّي آَماَلُه َُجََْل * فَ ْليَ تَّخِّ
ُلَغ اْلَكَمَْل أَْقلِّْل َطَعاَمَك َكْي َُتَْظى بِّهِّ َسهَ  بِّ َأْن تَ ب ْ ْئَت ََي َصاحِّ  47رَا * إِّْن شِّ

 
46 Khātib Al-Bagdadi, “Al-Fāqih wa al-Mutafaqqih, (Riyaḍ: Dar al-Watan, t.th), hal. 

339 
47 Marwan Qabbani, “Syarah Ta’lim Al-Muta’allim”, (Sukoharjo: Zamzam, 2019), 
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“Siapa yang ingin meraih seluruh cita-citanya, hendaklah ia 

menjadikan malam hari sebagai unta tunggangan untuk 

mencapainya.  

Sedikitkanlah makananmu, agar kau bisa bergadang. Jika kau 

berkenan, wahai kawan, untuk mencapai kesempurnaan”. 

Salah satu cara supaya mudah bangun malam adalah makan 

sedikit. Sebab dengan menyedikitkan makan, maka bangun malam 

akan mudah terlaksana sehingga memperoleh bagian kesempurnaan 

untuk menggapai yang dicita-citakan. 

Menurut ilmu kesehatan, belajar atau membaca di waktu 

malam bisa mempertajam ingatan, karena otak lebih bekerja keras 

pada malam hari karena semua energi difokuskan pada otak. 

Kemudian selain mempertajam ingatan, belajar di waktu malam juga 

dapat meningkatkan fungsi otak serta mencegah pikun. Karena 

belajar akan membuat fungsi otak lebih aktif menjadi semakin fokus 

dengan memahami bahasa, meningkatkan cara berpikir, dan 

meningkatkan imajinasi serta kreativitas.48 

b. Menjaga Diri dari yang Haram 

بَ َعا ََي طَالَِّب الْ  رِّ اْلَورَِّعا * َوَجن َِّب النَّوَم َواْحَذرِّ الش ِّ  عِّْلمِّ َِبشِّ
لدَّْرسِّ قَاَم َواْرتَ َفَعا   َداوِّْم َعَلى الدَّْرسِّ َل تُ َفارِّقُُه * فَاْلعِّْلُم ِبِّ

“Wahai penuntut ilmu, lakukanlah wira’i (menjaga diri). Jauhilah 

tidur dan hindarilah kenyang.” 

“Rutinkanlah dalam belajar dan jangan pernah meninggalkannya. 

Karena dengan dipelajari, ilmu akan tegak dan terangkat tinggi” 

Maksudnya, bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya 

menjaga diri dari makanan haram dan juga membiasakan menahan 

 
hal. 151-152 

48 “Membaca Buku Malam Hari Baik untuk Otak”, Halodoc, 21 Januari 2019, 

https://www.halodoc.com/artikel/membaca-buku-malam-hari-baik-untuk-otak (Diakses 03 

Agustus 2021). 

https://www.halodoc.com/artikel/membaca-buku-malam-hari-baik-untuk-otak
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lapar serta menjauhi tidur. Karena tidur dan kenyang bisa menjadi 

penghalang dalam meraih ilmu. Selain itu menuntut ilmu juga 

harus kontinu dalam belajar, karena ilmu dapat dihasilkan dan 

semakin bertambah dengan dipelajari dan diulang-ulang. Tanpa 

kontinuitas dalam belajar, maka ilmu tidak dapat berhasil. 

Keberhasilan ilmu itu harus dicapai dengan penuh kesungguhan 

dan ketekunan mengulang-ngulang. Sebab setiap sesuatu ada 

penyakitnya, dan penyakit ilmu adalah meninggalkan kesungguhan 

dan meninggalkan mengulang-ngulang. 

Dalam tinjauan zoologi, makanan haram berpengaruh 

terhadap watak dan prilaku, sederhananya dapat dilihat pada 

hewan. Jenis hewan karnivora yang memangsa hewan lain, 

memiliki prilaku buas, agresif, suka menyerang dan 

membahayakan. Seperti singa, harimau, dan lain sebagainya. 

Sedangkan hewan harbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan 

relative lebih jinak dan tidak membahayakan. Seperti sapi, 

kambing dan lain sebagainya. Maka dengan analogi tersebut dapat 

dipahami, bahwa Allah telah mengharamkan makanan dan 

beberapa daging hewan adalah tidak lain karena makan memiliki 

pengaruh terhadap akhlak dan watak, sifat dan sikap serta perilaku 

seseorang.49 Sebagaimana Allah Swt. berfirman. 

ُم ٱۡۡلِّنزِّيرِّ َوَماا أُهِّلَّ لَِّغۡيِّ ٱّللَِّّ بِّهِّۦ َوٱۡلُمۡنَخنَِّقُة  َتُة َوٱلدَُّم َوَْلۡ ُحر َِّمۡت َعَلۡيُكُم ٱۡلَمي ۡ
َوٱلنَّطِّيْ َوٱۡلَمۡوقُ وْ  َوٱۡلُمََتَد ِّيَُة  ُتمۡ َذُة  ذَكَّي ۡ َما  إِّلَّ  ٱلسَُّبُع  َأَكَل  َوَماا  ُذبَِّح َحُة  َوَما   

ٱلَّذِّيَن َكَفُرواْ   يَئَِّس  ٱۡليَ ۡوَم  فِّۡسٌقِۗ  لُِّكۡم  بِّٱْۡلَۡزَلَهِّۚ ذَه ُمواْ  َتۡستَ ۡقسِّ َوَأن  ٱلنُُّصبِّ  َعَلى 
 

49 Abdur Rahman Dahlan, “Makanan Berdampak terhadap Watak dan Akhlak”, 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, 13 

November 2020. https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/makanan-berdampak-

terhadap-watak-dan-akhlak (Di akses 03 Agustus 2021) 

https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/makanan-berdampak-terhadap-watak-dan-akhlak%20(Di%20akses%2003
https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/makanan-berdampak-terhadap-watak-dan-akhlak%20(Di%20akses%2003
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َوأَۡۡتَۡمُت  دِّيْ   مِّنْ  دِّيَنُكۡم  َلُكۡم  َأۡكَمۡلُت  ٱۡليَ ۡوَم  َوٱۡخَشۡونِّۚ  َشۡوُهۡم  َُتۡ َفَْل  نُِّكۡم 
يْ  َوَرضِّ نِّۡعَمِتِّ  لَ َعَلۡيُكۡم  ۡسْلَ ُت  ٱۡۡلِّ دِّي ْ ُكُم  َغۡيَ   َفَمنِّ   اۚ نَ َم  َمَصة  

َُمۡ ِفِّ  ٱۡضطُرَّ 
يْ ٌر ٱّللََّ َغُفو  فَإِّنَّ  ۡل ُِِّّثۡ   ف  ُمَتَجانِّ    (٣ )املائدة: مٌ رَّحِّ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang 

tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam 

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan 

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan 

(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, 

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada 

hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan 

takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 

kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan 

telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa 

terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

(QS. Al-Maidah [5]: 3) 

c. Meninggalkan Sifat Malas dan Menunda-nunda 

ي التََّكاُسَل َوالت ََّواِنِّ * َوإِّلَّ فَاثْ ُبِتِّ ِفِّ َذا اْْلََوانِّ   َدعِّي نَ ْفسِّ
ْرَمانِّ اْْلََمانِّ ى * اَْلظَّ َُيْظَ  فَ َلْم أََر لِّْلُكَساَٰل  َوى نََدم  َوحِّ  سِّ

  
“Wahai nafsuku, tinggalkanlah sifat malas dan menunda-nunda 

kesempatan jika tidak mau meninggalkannya, maka jadilah orang 

hina”. 

“Sebab aku belum pernah melihat pemalas bernasib baik atau 

untung, selain dalam peyesalan dan terhalang seluruh 

harapannya”. 

Maksudnya penuntut ilmu harus meninggalkan sifat malas dan 

menunda-nunda jika tidak ingin menjadi orang yang dihinakan dan 

diremehkan. Karena seorang pemalas dan sering menunda-menunda 

kebanyakan tidak berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Dari 
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ungkapan tersebut maka seorang penuntut ilmu harus juga 

meninggalkan sikap malas adan menunda-nunda waktu belajar jika 

ingin mendapatkan ilmu dan terhindar dari rasa penyesalan. 

Disebutkan dalam syair, 

*َجم   ت َ َكْم مِّْن َحَياء  َو  ْنَسنِّ مِّْن َكَسل  َكْم َعْجز  وََكْم َنَدم   َولََّد لِّْْلِّ
كَ   َعْن َكَسل  ِفِّ اْلَبْحثِّ َعْن ُشَبه *َما َقْد َعلِّْمَت َوَما َقْد َشكَّ مِّْن َكَسلِّ  إَِّيَّ

“Banyak hal-hal yang memalukan, banyak pula adanya kelemahan, 

banyak pula penyesalan, dan tidak sedikit manusia yang menyesali 

akibat kemalasan”. 

“Maka hendaklah anda menjauhi sifat malas dalam membahas 

masalah yang belum jelas sebab apa yang belum anda ketahui dan 

masih anda ragukan sebenarnya hanya karena malas”. 

Salah satu penyebab hadirnya sifat malas dalam diri seseorang 

adalah karena sedikitnya pengetahuan tentang sejarah ilmu dan 

keutamaannya. Maka hendaknya penuntut ilmu memiliki keinginan 

dengan penuh kesungguhan dan kontinuitas dalam belajar untuk 

menghasilkan ilmu, dan merenungkan betapa besarnya keutamaan 

ilmu. Sebab ilmu adalah kekal yang datang dari Sang Maha Kekal.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengingat pentingnya kesungguhan dan ketekunan dalam menuntut 

ilmu, di mana sebuah ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi 

Allah Swt. maka proses mendapatkannya tidak mudah. Berdasarkan 

pemaparan mengenai konsep kesungguhan dan ketekunan dalam tafsir 

Al-Qur’an dan kitab Ta’lim al-Muta’allim yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan: 

1. Konsep kesungguhan menuntut ilmu dalam QS. Al-Ankabut Ayat 69 

menurut perspektif tafsir Al-Mishbah adalah bahwa Allah akan 

senantiasa menunjukkan jalan bagi hamba yang bersungguh-sungguh 

dalam melakukan sesuatu. Sungguh-sungguh merupakan kunci dari 

tercapainya segala macam harapan dan cita-cita seorang hamba 

termasuk dalam menuntut ilmu, yaitu dengan tidak selalu mengikuti 

hawa nafsu dan berfoya-foya dalam hal yang tidak bermanfaat yaitu 

dengan memperhatikan syarat, adab dan etika menuntut ilmu 

diantaranya yaitu: 

a. Bersungguh-sungguh dalam niat 

b. Bersungguh-sungguh dalam berdo’a 

c. Bersungguh-sungguh dalam belajar 

d. Menjuhi maksiat 

e. Rendah hati dan menghindari sifat sombong 

2. Konsep kesungguhan menuntut ilmu dalam QS. Al-Ankabut Ayat 69 

menurut perspektif tafsir Ibnu Katsir adalah bahwa bersungguh-

sungguh dalam mengamalkan kebaikan yang sudah diketahui di 

antaranya mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari agar ilmu tersebut 
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bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri saja, tetapi juga bagi 

orang lain. Mengamalkan ilmu menjaga dan mengikat ilmu dari 

kepunahan, karena dengan diamalkan maka ilmu tidak akan hilang 

dan akan melekat di dalam hati, dan jika diajarkan kepada orang lain 

maka ilmu tersebut akan dikaji oleh murid-murid sehingg menjadi 

amal jariyah bagi yang mengamalkannya.  

3. Konsep ketekunan yang dijelaskan dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim 

yaitu tekun dalam mengulang-ngulang pelajaran atau biasa disebut 

dengan muroja’ah demi menghindari sifat lupa, karena lupa 

merupakan identitas yang selalu melekat dalam diri manusia. Oleh 

karenanya, agar pelajaran atau suatu ilmu yang telah didapatkan 

dengan susah payah tidak hilang dan melekat di dalam hati, penuntut 

ilmu harus mau mengulang pelajaran dengan tekun dan sabar. Dengan 

terus mengulang pelajaran maka akan ditemukan pemahaman atau 

faidah yang belum diketahui sebelumnya. Syaikh Az-Zarnuji juga 

mengungkapkan beberapa hal yang perlu dilakukan dengan 

bersungguh-sungguh dan tekun oleh penuntut ilmu supaya berhasil 

dalam mendapatkan ilmu adalah sebagai berikut : 

a. Belajar di waktu malam, diantara waktu Maghrib dan Isya dan 

juga waktu sahur. 

b. Menjaga diri dari yang haram karena akan berpengaruh terhadap 

akhlak dan jalannya otak.  

c. Meninggalkan sifat malas dan menunda-nunda. 

B. Saran 

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep kesungguhan dan ketekunan 

dalam persepektif tafsir Al-Qur’an dan Kitab Ta’lim al-Muta’allim yang 

telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis 

menyarankan: 
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1. Dalam meningkatkan mutu Pendidikan, ada baiknya para guru untuk 

senantiasa memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada 

muridnya mengenai pengetahuan tentang hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh penuntut ilmu dalam proses belajar. 

2. Demi keberhasilan dalam mendapatkan ilmu yang berkah dan 

manfaat, penuntut ilmu sebelum memulai belajar harus paham dan 

mengerti terlebih dahulu mengenai syarat-syarat, metode, adab dan 

hal lainnya yang harus dihindari dalam proses menuntut ilmu, 

karena hal-hal tersebut sangatlah berpengaruh dan dibutuhkan ketika 

penuntut ilmu menghadapi kesulitan atau cobaan menuntut ilmu 

sehingga tidak mudah putus asa di tengah jalan. 

3. Bagi para pembaca yang berminat meneliti hal yang serupa dengan 

tema yang penulis angkat, agar meneliti lebih dalam lagi karena dari 

skripsi ini hanya memaparkan konsep kesungguhan dan ketekunan 

menuntut ilmu menurut perspektif tafsir QS. Al-Ankabut ayat 69 

dan Kitab Ta’lim al-Muta’allim saja, sedangkan masih banyak tafsir 

ayat, dan kitab-kitab lain yang bisa dijadikan referensi. 
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