
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Dalam era globalisasi pada saat sekarang ini pendidikan merupakan 

hal yang penting dalam menjalani kehidupan, baik pendidikan formal 

maupun non formal karena dengan pendidikan manusia bisa mengetahui 

tentang perubahan dunia yang ada pada saat ini. Karena, dengan belajar dan 

mempunyai pendidikan kita bisa memahami perkembangan dunia. 

Disini pendidikan yang berbasis akhlak pada dunia pendidikan perlu 

di tegaskan oleh peneliti, karena fakta di yang ada di indonesia sekarang 

banyak orang yang pandai dalam keilmuannya namun sedikit orang yang 

mempunyai akhlak, sebagai contoh kecil para koruptor. Mereka merupakan 

orang yang berpendidikan dan merupakan intelektual tinggi, namun mereka 

tidak punya akhlak yang baik untuk di contohkan. 

Negara kita memang membutuhkan orang yang berpendidikan tinggi, 

karena untuk persaingan dengan negara asing dan kualitas negara dilihat 

secara kasat mata adalah dari anak bangsa yang berpendidikan tinggi, 

namun alangkah lebih baiknya adalah bila pendidikan di negara kita lebih 

menekankan pada pendidikan akhlak sehingga pemimpin Negara ini 

memang benar –benar layak baik secara akhlak maupun pemikiran. Kita 

dapat menggambarkan bagaimana kekacauan pemerintahan bangsa ini dan 

bagaimana pentingnya pendidikan akhlak untuk para generasi penerus 

bangsa.  



 

Didalam Islam akhlak menempati posisi/peran yang sangat penting 

karena kualitas diri seseorang dinilai dari akhlaknya, baik itu urusan 

Hablumminannas maupun Hablumminallah. Pendidikan akhlak dimulai dari 

lingkungan yaitu keluarga, Karena pondasi seorang generasi bangsa dimulai 

dari keluarga dan lingkungan sekitar anak tesebut tinggal.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 

berkembang saat ini sehingga membuat orang serba instan. Perilaku tersebut 

mengakibatkan banyak hal akan terlewatkan salah satunya mengambil jalan 

pintas untuk mencapai sebuah tujuan, sering melanggar peraturan-peraturan 

dan mengabaikan nilai-nilai agama dan moral. Sikap instan manusia 

tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT. dalam firmannya surat al-Isra‟ 

ayat 11 yang berbunyi : 

ۡنَساُن َعُجۡوًۡل  ۡنَساُن ِِبلشَّرِّ ُدَعٓاَءه ِِبۡۡلَۡۡيِ وََكاَن اۡۡلِ  َوَيۡدُع اۡۡلِ

Artinya: Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia 

mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa).
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Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadikan manusia 

menjadi lalai. Manusia bisa seharian duduk manis di depan alat berteknologi 

canggih tanpa melakukan hal yang bermanfaat, menunda bahkan 

meninggalkan ibadah, dan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk kepentingan dunia tanpa menghiraukan peraturan yang 
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berlaku. Padahal kehidupan di dunia hanya sementara dan semakin dekat 

dengan hari akhir. Dalam surat al-Anbiyā‟ : 1 Allah berfirman. 

تَ َرَب لِلنَّاِس ِحَسابُ ُهۡم َوُهۡم ِِفۡ َغۡفَلٍة مُّۡعِرُضۡونَ      ِاق ۡ

Artinya: Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan 

mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling 

(daripada-Nya).
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Dalam hal ini, pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat 

untuk menanggulangi masalah tersebut, Pendidikan merupakan aktivitas dan 

fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar 

dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam 

mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup.  

Pendidikan merupakan sektor utama pada pembangunan sumber daya 

manusia, Pandangan pembangunan ternyata salah diartikan oleh seorang 

karena pembangunan dimaksud bukanlah berupa infrastruktur saja tapi 

semestinya mencakupi pembangunan manusia dan lingkungannya sehingga 

utama tugas pendidikan ialah membangun jasadiyah dan rohaniyah manusia. 

Pendidikan di Indonesia harus mencerminkan pendidikan akhlak yang 

bermutu kepada siswa tapi pada kenyataan banyak rendah moralnya. Hal 

demikian dapat dicontohkan pada pemukulan guru yang dilakukan siswa.      

Krisis karakter yang semakin meningkat pada dunia pendidikan pada 

saat ini akan berpengaruh pada karakter para generasi-generasi muda dimasa 
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yang akan datang ketika mereka sudah menjadi generasi penerus bangsa. 

Karena merekalah yang nantinya dapat menentukan hancur atau utuhnya 

bangsa Indonesia. Sebagaimana Asy-Syauqani dalam syairnya berkata :  

“Suatu bangsa itu tetap hidup selama akhlaknya tetap baik. Bila 

akhlak mereka sudah rusak, maka sirnalah bangsa itu.”
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Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membentuk misi 

character building atau pembentukan karakter sehingga para peserta didik 

dan para lulusan lembaga pendidikan tersebut dapat berpartisipasi dalam 

mengisi pembangunan dengan baik dan berhasil dalam nilai-nilai karakter 

yang bermutu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Manullang yang 

dikutip oleh Marzuki bahwa tujuan akhir dari sebuah pendidikan adalah 

pembangunan karakter yang bermutu sehingga bisa memberikan manfaat 

pada suatu pendidikan nanti.
4
 

Pendidikan secara umum dapat dipahami sebagai proses kedewasaan 

social menuju tatanan yang semestinya yakni terciptanya manusia seutuhnya 

yang meliputi keseimbangan aspek-aspek kemanusiaan yang selaras dan 

serasi baik lahir maupun batin. Di dalamnya terkandung makna yang 

berkaitan dengan tujuan memelihara, mengembangkan fitrah serta potensi 

menuju terbentuknya manusia ulul albab sehingga membebaskan manusia 

dari belenggu kedholiman, baik penguasa maupun unsur-unsur sosial 

lainnya yang menindas dan merampas hak berpikir serta berpendapat.
5
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Selaras dengan hal demikian, manusia dibekali akal fikiran yang 

berguna untuk membedakan antara yang hak dan yang bathil,baik buruk dan 

hitam putihnya dunia bahkan selamat dan tidaknya manusia,tenang dan 

resahnya manusia tergantung pada akhlaknya.  

Adapun tujuan dari semua tuntunan al-Qur‟an dan al-Sunnah menurut 

Quraish Shihab adalah menjadi manusia yang mampu menjalankan 

fungsinya sebagai hamba Allah dan kholifah di muka bumi, guna 

membangun dunia ini dengan konsep yang ditetapkan Allah, dengan kata 

lain yang lebih singkat dan sering digunakan adalah untuk menjadi hamba 

yang bertaqwa pada Allah SWT.
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Pendidikan karakter di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Ratna 

Megawangi, alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) yang concern terhadap 

pendidikan, anak, dan perempuan. Dengan pendidikan karakter tersebut 

diharapkan generasi muda mampu untuk mengemban tugas sebagai penerus 

perjuangan bangsa untuk membangun mental dan moralitas dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan sehingga apa yang 

dicita-citakan bangsa Indonesia dapat tercapai sebagaimana mestinya.
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Kemudian tata cara membentuk karakter diterangkan oleh ahli agama 

yang telah ditulis dan dirumuskan dalam kitab Ta’limul Muta’allim yang 

menjadi acuan santri serta tradisi yang melekat pada pesantren. Kitab 

Ta’limul Muta’allim dicetuskan oleh luar santri karena kitab nya yang 

berwarna kuning serta tidak di berikan harakat sehingga dengan demikian 
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dari kalangan luar pesantren mengganggap kitab kuning tersebut kurang 

bermutu padahal di dalamnya tersimpan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi 

manusia.
8
  

Negara Indonesia harus membangun kembali system pendidikan 

supaya mendapatkan siswa unggul dan mampu melawan problem dunia 

serta mempunyai kepribadian mulia. 

Menurut peneliti pada uraian diatas, bahwa krisisnya pendidikan 

karakter adalah suatu penyakit bagi perkembangan generasi bangsa yang 

harus diperbaiki secepat mungkin karena kita mengetahui berkembangnya 

suatu bangsa ada pada masa depannya generasi muda kita saat ini.  

Untuk mengatasi penyakit krisis karakter kepada generasi penerus 

bangsa maka perlu diobatkan dan ditanamkan nilai pendidikan karakter, 

salah satunya yang menjadi acuan dalam pembentukan akhlak adalah 

dengan menjadi Aswaja menjadi salah satu pembelajaran bagi siswa-siswi 

dengan berbasiskan nilai-nilai yang ada di dalam kitab Ta’limul Muta’allim. 

Kitab yang terkenal disetiap pesantren, bahkan kajian pokok bagi santri. 

Sedangkan, sekolah umum seperti sekolah Madrasah Aliyah Darut Taqwa 

Sooko WringinAnom Gresik kitab tersebut tidak pernah dimengerti sebelum 

terjemahannya. Oleh karena itu, perbedaan akhlak antara santri dan siswa 

sangatlah jauh berbeda. 

Di Indonesia, kitab Ta’limul Muta’alim yang dikarang oleh Syaikh 

Az-Zarnuji yang dikaji dan dipelajari di setiap lembaga pendidikan klasik 
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tradisional terutama pesantren bahkan di pondok pesantren modern. Dari 

pembahasan kitab ini, dapat diketahui tentang konsep-konsep pendidikan 

Islam yang dikemukakan Syaikh Al-Zarnuji yaitu tentang keutamaan ilmu, 

niat belajar, cara memilih guru, teman dan ketabahan dalam belajar serta 

cara menghormati ilmu dan guru, dan masih banyak lagi konsep-konsep 

yang di jelaskan oleh Syaikh Az-Zarnuji.
9
  

Kitab Ta’limul Muta’allim menjadi acuan pada pembentukan akhlak 

kepada santri. Oleh sebab itu, dengan meletakkan nilai-nilai akhlak pada 

posisi utama maka santri menuntut keadilan kepada Kyai, tapi para siswa 

seing menuntut keadilan karena kurangnya akhlak yang ditanamkan kepada 

peserta didik. Logis demikian, karena pembelajaran antara para santri dan 

siswa umum yang berbeda maka perbedaan akhlak sangat jauh berbeda oleh 

karenanya Santri lebih dikenal dalam sederhana dalam berilmu.
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Menurut peneliti, untuk membentuk karakter kepada siswa yang non 

santri maka guru agama merupakan orang yang berperan utama pada 

membentuk karakter siswa dengan memberikan pengajaran yang ada 

didalam kitab yang tidak berharakat untuk membimbing sisawa agar tidak 

berkurangnya akhlak pada zaman sekarang ini.  

Logis demikian, Guru agama dapat memberikankan ajaran yang tepat 

sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian oleh peserta didik. 
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Cara memakai metode dan teknik yang sesuai agar mendapatkan hasil 

secara optimal. 

Berdasarkan uraian diatas, mengingat pentingnya pendidikan karakter 

maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penanaman 

karakter dalam pembelajaran siswa yang ada didalam kitab Ta’limul 

Muta’allim yang telah dilaksakan pada Madrasah Aliyah Darut Taqwa 

Sooko WringinAnom Gresik karena Madrasah Aliyah Darut Taqwa juga 

merupakan dibawah naungan pondok pesantren, sehingga dengan 

memberikan nilai-nilai dalam kitab Ta’limul Muta’allim bisa membuat 

peserta didik menjadi karakter yang berkualitas pada zaman sekarang ini. 

Salah satu visi dan misi yang ada disekolah tersebut adalah 

membentuk prilaku sesuai agama islam. Madrasah Aliyah Darut Taqwa 

Sooko WringinAnom Gresik memang sekolah umum yang diasuh dibawah 

naungan pondok pesantren tapi dalam pendidikan karakter sekolah tersebut 

sangat menomor satukan pendidikan akhlak, pendidikan akhlak yang 

diajarkan ialah ialah dengan menerapkan pembelajaran Aswaja yang 

berbasis dengan nilai-nilai yang ada didalam kitab Ta’lim Muta’allim pada 

Bab III tentang memuliakan guru, dengan memuliakan guru maka ilmu yang 

di berikan bisa bermanfaat bagi peserta didik tersebut. 

Mengingat pentingnya pendidikan karakter oleh sebab itu, saya akan 

meneliti lebih fokus pada penelitian ini dengan judul: “ Pembelajaran 

Aswaja Berbasis Nilai-Nilai Kitab Ta’lim Muta’allim ( Study Kasus di 

Madrasah Aliyah Darut Taqwa Sooko Wringinanom Gresik )”. 



 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian yang menjadi 

dasar penelitian ini, antara lain : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pembelajaran Aswaja Berbasis Nilai-Nilai 

Kitab Ta’lim Muta’allim di Madrasah Aliyah Darut Taqwa Sooko 

WringinAnom Gresik ? 

2. Bagaimanakah Implikasi Pembelajaran Aswaja Berbasis Nilai-Nilai 

Kitab Ta’limul Muta’allim di Madrasah Aliyah Darut Taqwa Sooko 

WringinAnom Gresik ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian yang telah di paparkan diatas selanjutnya peneliti akan 

memfokuskan pada : 

1. Mengalisis Pembelajaran Aswaja Berbasis Nilai-Nilai Kitab 

Ta’limul Muta’allim di Madrasah Aliyah Darut Taqwa Sooko 

WringinAnom Gresik. 

2. Mengimplikasi Pembelajaran Aswaja Berbasis Nilai-Nilai Kitab 

Ta’limul Muta’allim di Madrasah Aliyah Darut Taqwa Sooko 

WringinAnom Gresik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis. 

Kegunaan dari temuan tersebut bisa menjadi bahan dalam 

mengembangkan karakter kepada siswa melalui nilai yang ada dalam 

kitab tidak berharakat sehingga bisa memperbaiki karakter siswa 



 

dalam proses pembelajaran yang ada pada Madrasah Aliyah Darut 

Taqwa Sooko WringinAnom Gresik. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Pengelola lembaga (kepala sekolah, kompenen pendidikan 

lainnya) pada Madrasah Aliyah Darut Taqwa Sooko 

WringinAnom Gresik.  

b. Memberi sumbangsih ilmiah bagi peneliti lainnya.  

c. Meberikan informasi kepada siswa akan pentingnya akhlak.  

d. Sebagai rasa sosial serta menjadi bahan bacaan di tempat 

lembaga kependidikan. 

e. Bagi perpustakaan Institut KH Addul Chalim hasil penelitian ini 

dapat berguna dalam menambahkan literaratur dibidang 

kependidikan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan nilai-

nilai kitab Ta’limul Muta’allim pada pembelajaran siswa. 

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian 

Bagian ini menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang 

diteliti antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Hal 

demikian diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian 

terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa 

yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. 

1. Aliyyah Dari UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 dalam 

tesis yang berjudul “Analisis Pendidikan Karakter Dalam Kitab 

Ta'limul Muta'alim Dan Kitab Bidayatul Hidayah Serta 



 

Relevansinya Dengan Program Pendidikan Karakter Di 

Indonesia” Saudari aliyah menekan pada dua kitab mengenai 

pembentukan akhlak sehingga mengetahui dengan sesuatu pada 

lembaran Ta‟limul Muta‟allim dan kitab “Bidayat al-Hidayah”.  

Persamaan dalam penelitianya aliyyah yaitu sama-sama meneliti 

tentang kitab kuning. Membedakan penelitian ini yaitu pada 

pembahasanya, pembahasan pada saudari Aliyyah ini lebih 

menuju kepada etika berbakti kepada kedua orang tua.
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2. Vida Ma‟rifatun Nur Azizah
12

,2019 dengan judul “Implementasi 

Program Pembelajaran Kitab Kuning untuk Membangun 

Karakter Religius Siswa di MTs Al Huda Bandung 

Tulungagung” Penelitian ini di latar belakangi pada program 

pembelajaran kitab kuning di lembaga sehingga membentuk 

akhlak mulia. Persamaan dalam penelitianya Vida Ma‟rifatun 

Nur Azizah yaitu sama-sama meneliti tentang kitab kuning. 

Membedakan penelitian ini yaitu pada pembahasanya, 

pembahasan pada saudari Vida Ma‟rifatun Nur Azizah ini lebih 

menuju kepada membangun akhlak yang mulia.  

3. Siti Khodijah dengan judul ” Implementasi Pendidikan Karakter 

Dalam Kitab Ta’lim Muta’allim Alhidayah Blok. Lojok Rt/Rw 
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08/03 Desa Kondangsari Kecamatan. Beber Kabupaten. 

Cirebon- 2018. Kesimpulanya dimensi akhlak dalam pandangan 

Syaikh Burhanuddin menerangkan tentang prilaku kepada Allah, 

ilmu, prilaku kepada guru dan akhlak baik dan buruk. 

Persamaan dalam penelitianya Siti Khodijah yaitu sama-sama 

meneliti tentang kitab kuning. Membedakan penelitian ini yaitu 

pada pembahasanya, pembahasan pada saudari Siti Khodijah ini 

lebih dimensi akhlak menurut Az-Zarnuji.
13

 

4. Hudan muhdlori shofa, Tesis, 2018: Implementasi Litab Ta’lim 

Muta’allim ( Study Multi Kasus Terhadap Guru dan Murid Di 

Pondok Pesantren Anwarul Huda Karang Bajuki Sukun Malang 

dan Pondok Pesantren Al-Hikmah Sumberejo Candipuro 

Lumajang. Persamaan dalam penelitianya saudara Hudan 

muhdlori yaitu sama-sama meneliti tentang kitab kuning dengan 

memberikan kasus kepada guru dan santri dipondok pesantren. 

Membedakan penelitian ini yaitu pada pembahasanya, 

pembahasan pada saudari Hudan muhdlori shofa ini lebih 

menekankan pada konsep, laksana serta evalusi.
14

 

5. Hilman Haroen P., Tesis, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014 : Epistemologi Idealistik Syekh al-Zarnuji 
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(Telaah Naskah Ta‘līm al-Muta‘allim). Saudara Hilman Haroen 

P menekankan pada segi filsafat yang dimana menjelaskan 

tentang ketuhanan, individu serta azaz masyarakat berguna .
15

 

Persamaan dalam penelitianya saudara Hilman Haroen P yaitu 

sama-sama meneliti tentang karya Az-Zarnuji. Membedakan 

penelitian ini yaitu pada pembahasanya, pembahasan pada 

saudara Hilman Haroen P ini lebih menekankan pada 

pengembangan akhlak. 

Tabel 1.1 

 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian  

NO 
Nama, Judul 

Dan Tahun 

Penelian 

Persamaan Perbedaan 
Orisinalitas 

Penelitian 

1 Aliyyah Dari 

UIN Sunan 

Ampel 

Surabaya 

tahun 2019 

dalam judul 

Tesis yang 

berjudul 

“Analisis 

Pendidikan 

Karakter 

Dalam Kitab 

Ta'limul 

Muta'alim 

Dan Kitab 

Bidayatul 

a. Sama-sama 

meneliti 

kitab Talim 

Muta’allim

. 

 

Dalam penelitian 

saudari Aliyah ini 

Perbedaan 

terletak pada 

pembahasanya, 

pembahasan 

saudari Aliyah 

lebih menuju 

kepada etika 

berbakti kepada 

kedua orang tua. 

Pada penlitian 

saudari Aliyah 

lebih menekan 

pendidikan 

akhlak baik 

menurut dalam 

kitab dan pada 

program 

pendidikan 

karakter di 

Indonesia. 
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Hidayah 

Serta 

Relevansinya 

Dengan 

Program 

Pendidikan 

Karakter Di 

Indonesia” 

2 Vida 

Ma‟rifatun 

Nur Azizah 

dengan judul 

Tesis, 2019 

“Implementa

si Program 

Pembelajara

n Kitab 

Kuning untuk 

Membangun 

Karakter 

Religius 

Siswa di MTs 

Al Huda 

Bandung 

Tulungagung

”. 

a. Sama-ama 

kajian nilai 

– nilai 

Ta’lim 

Muta’allim

. 

pembahasan pada 

saudari Vida 

Ma‟rifatun Nur 

Azizah ini lebih 

menuju kepada 

membangun 

akhlak yang 

mulia. 

Saudari vida 

Lebih 

memfokuskan  

terhadap 

membangun 

karakter 

religious dalam 

kitab kuning. 

3 Siti Chodijah 

dengan judul 

Tesis, 2018, 

“Implementas

i Pendidikan 

Karakter 

dalam kitab 

Ta‟lim Al-

Hidayah Blok 

Lojok Rt/Rw 

08/03 Desa 

Kondangsari 

Kec. Beber 

Kab. 

Semarang 

Cirebon” 

a. Sama-sama 

mengkaji 

lembaran 

Ta’lim 

Muta’allim

. 

 

pembahasan pada 

saudari Siti 

Khodijah ini lebih 

dimensi akhlak 

menurut Az-

Zarnuji 

Saudari Siiti 

Chodijah 

memfokuskan 

penelitian pada 

pendidikan 

etika berbakti 

yang ada dalam 

kitab ta’lim 

muta’llim. 



 

4 Hudan 

Muhdlori 

Shofa, Tesis 

2018, 

Implementasi 

Pembelajara

nkitabta‘Līm 

Al-

Muta‘Allim 

(Studi Multi 

Kasus 

Terhadap 

Sikap Guru 

dan Murid di 

Pondok 

Pesantren 

Anwarul 

Huda 

Karangbesuki 

Sukun 

Malang dan 

Pondok 

Pesantren al-

Hikmah 

Sumberrejo 

Candipuro 

Lumajang). 

a. Saudara 

Hudan 

Muhdlori 

Shofa 

tentang 

penerapan 

Ta’lim 

Muta’allim

. 

 

Peneliti Hudan 

Muhdlori Shofa, 

lebih menekan 

kan sikap guru dn 

murid pada podok 

pesantren. 

pembahasan 

pada saudari 

Hudan 

muhdlori shofa 

ini lebih 

menekankan 

pada konsep, 

laksana serta 

evalusi 

5 Hilman 

Haroen P., 

Tesis, 

Universitas 

Muhammadi

yah 

Surakarta, 

Epistemologi 

Idealistik 

Syekh al-

Zarnuji ( 

Telaah 

Naskah 

Ta‘līm al-

Muta‘allim ), 

2014. 

a.Saudara 

Hilman 

Haroen P 

sama 

menerangkan 

lembaran 

Ta„līm al-

Muta„allim  

Pembahasan pada 

saudara Hilman 

Haroen P ini lebih 

menekankan pada 

pengembangan 

akhlak. 

Saudara 

Hilman Haroen 

P lenih 

menerapkan 

pemikiran yang 

idealis pada 

pandangan 

Az_Zarnuji. 

 



 

F. Definisi Istilah 

Dalam definisi istilah ini peneliti memberikan penjelasan yang akan di 

uraikan Untuk memudahan pemahaman serta menghindari kesalah pahaman 

pada tema peneliti “ Pembelajaran Aswaja Berbasis Nilai-Nilai Kitab 

Ta’lim Muta’allim ( Study kasus di Madrasah Aliyah Darut Taqwa Sooko 

WringinAnom Gresik )”, pembahasan judul pada peneliti ialah : 

1. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu system pendidikan yang 

berhubungan pada seluruh komponen yang didalamnya ada 

peserta didik, pendidik serta semua yang membuat pembelajaran 

itu terlakukan baik dari method, strategi, materi, sarana 

prasarana yang menunjang pencapaian sebuah pendidikan. 

2. Aswaja  

Aswaja merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh 

para ulama Indonesia yang berpegang teguh dengan sunnah nabi 

Muhammad dan al-quran serta para sahabat-sahabat nabi dan 

para ulama‟ islam seutuhnya. 

3. Nilai-nilai Kitab Ta‘līm al-Muta‘allim  

Nilai-nilai yang terkandung didalam Kitab Ta‘līm al-

Muta‘allim ialah memuliakan guru, mematuhi perintah guru, 

menghargai sesama teman, pengaruh pergaulan dalam 

menunjang sukses belajar serta mengagungkan ilmu dan ahli 

ilmu, dengan semua itu, saling berkaitan dengan pembelajaran 



 

aswaja yang bersangkutan dengan Tasammuh ( toleransi ), 

Tawasut ( Tengah-tengah ), Tawazzun ( Seimbang ) dan 

Ta’addul ( Adil ). 

4. Siswa  

Siswa merupakan sekelompok manusia yang ingin 

berkembang pada dirinya dengan cara pembelajaran yang ada 

melalui pendidikan tertentu serta menerima pelayanan 

pendidikan sesuai kemampuannya sendiri sehingga mampu 

mendapatkan pelajaran dari seorang pendidik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


