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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Etika Murid dalam Kitab Ta’lim al-Muta’allim 

Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang 

buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat 

diketahui oleh akal pikiran. 

Menurut al-Zarnuji ada enam pokok etika yang harus dilakukan 

seorang murid sebagai bentuk penghormatan terhadap gurunya yaitu: 

menghargai ilmu, menghormati guru, mencari ridlo guru, menghormati anak-

anaknya dan siapapun yang berkaitan dengannya, mengabdi kepada guru dan 

tidak boleh melukai hati gurunya. 

Jika keenam pokok etika itu diterapkan maka akan berpengaruh bagi 

seorang murid untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, baik bagi 

dirinya maupun masyarakat luas, sehingga ilmu yang dapat berdaya gunanya 

banyak. 

2. Relevansi Etika Murid Terhadap Guru dalam Kitab Ta’limul 

Muta’allim Karya Syeikh Al-Zarnuji Dalam Kehidupan Sekarang Ini. 

Etika murid terhadap guru dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim bisa jadi 

sangat relevan bila diterapkan dalama pengajaran ilmu-ilmu tasawuf. Tetapi 

dalam ilmu-ilmu lainnya yang membutuhkan banyak pertanyaan dan diskusi 

nampaknya tidak cocok bila menggunakan pola hubungan seperti itu. 
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Dari penjelasan di atas penulis menambahkan hal ini tidak bisa 

diterapkan di era zaman sekarang. Karena zaman sekarang dibutuhkan 

kecerdasan baik IQ maupun EQ yang di dapatkan dari pembelajaran aktif 

yang melibatkan interaksi antara murid dan guru. Ketawadhu’an, sopan 

santun, tata krama, etika yang baik sudah sedikit bergeser. Artinya 

hakekatnya sama memuliakan guru seperti dulu akan tetapi pelaksanaan 

berubah yaitu tidak berlebihan, dan memandang apakah orang tersebut patut 

bagi kita untuk dimuliakan. 

B. Saran 

1. Bagi para pelajar sebaiknya harus memperhatikan etika atau akhlak yang 

harus ia miliki ketika belajar. Karena etika atau akhlak belajar tidak lain 

adalah sikap batin dalarn diri sang pelajar yang rnendukungnya mencapai 

kesuksesan dalam belajar. 

2. Bagi pemerintah sebaiknya tidak rnengesarnpingkan etika atau akhlak yang 

dimliliki para pelajar dan tidak pula mengesampingkan karakter yang dimiliki 

guru dan pada kapasitas keilmuan guru dalam merekrut tenaga kependidikan. 

3. Bagi lembaga pendidikan juga penlu memperhatikan etika atau akhlak yang 

dimiliki oleh pelajar yang dididiknya dan memperhatikan etika atau akhtak 

yang dirnitiki oleh guru dalam rnerekrut tenaga pendidik. 

4. Bagi guru agarna islam sebaiknya tebih memperhatikan etika atau akhlak 

yang harus ia miliki ketika menjalankan profesinya. Karena segala gerak 

gerik guru akan dijadikan patokan  tingkah laku murid. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan anugrah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari atas keterbatasan kemampuan penulis, 

maka dalam skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya, untuk itu 

perbaikan dan saran yang konstruktif yang penulis harapkan demi sempurnanya 

skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi orang yang 

ingin mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin Ya Robbal Alamin 

 


