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MOTTO 
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Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa (Q.S.Al Baqoroh:2) 
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Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 

dan dia banyak menyebut Allah (Q.S.Al Ahzab:21). 

Hidup ini adalah untuk belajar, berjuang, dan beramal. Dengan berpegang teguh 

kepada Al Qur’an dan sunnah, perjuangan akan mencapai hasil yang baik, dan 

hidup selamat di dunia dan akherat. 

Terus mencari ilmu selagi Allah masih memberi kesempatan untuk menambah 

bekal perjuangan, agar senantiasa berjalan di atas jalan yang benar. Karena Allah 

akan memudahkan jalan ke surga, bagi orang yang meniti jalan mencari ilmu  

 )الترمذى واه ر  (الجنه الى طريقا به له اهللا سهل لماع فيه يلتمس طريقا سلك من

Barang siapa meniti jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke 

Surga. 
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Persembahan 

 
Karya ini kupersembahkan : 

 
 

Kepada-Mu Yaa Allahu Rabbii, sebagai salah satu wujud pengabdian hamba 

kepada-Mu. Segala puji bagi-Mu, karna Engkau telah mengaruniakan kesempatan 

kepada hamba untuk menapaki jalan ilmu, walau usia tak lagi muda dan waktu tak 

selapang dulu.  

Hamba memohon keridhoan-Mu Yaa Rabbii, kiranya karya ini menjadi salah satu 

catatan amal ibadah hamba dihadapan-Mu, dan menjadi sarana kemaslahatan 

umat dalam dunia pendidikan di Bumi ini. Amiin 

 

Kepadamu Ayah dan Ibu atas ketulusan, jerih payah, dan penuh pengorbanan, 

dalam mengantarkan dan mendidikku untuk menjalani kehidupan di dunia fana, 

hingga hari ini. Do’a-do’amu, menguatkanku untuk tetap melangkah  dan 

mengayuh biduk, mengarungi luasnya samudra kehidupan. Moga Allah senantiasa 

membimbing, dan meluaskan jalan bagi kita untuk tetap istiqomah di jalan-Nya, 

hingga semakin banyak karya yang dapat kita rangkai dibumi ini. Amiiin 

 

Kepada suami dan anakku, jazaakumullahu khairan katsiir, atas kerelaan 

berkurangnya jatah waktumu bersamaku, agar karya ini bisa selesai dan 

bermanfaat bagi umat seluruhnya. 

Keridhoanmu, kan menjadikan karya ini sebagai amal shaleh bagi  kita sekeluarga 

 

Kepada para guru dan murid-muridnya, karya ini kupersembahkan sebagai 

pencerahan bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan para siswa, hingga 

semua sukses menggapai tujuan pembelajaran. 

 

Semoga Allah SWT senatiasa meridhoinya. Amiin. 
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ABSTRAK 
 

Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang dibangun untuk 
mengembangkan 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.  

Guru dan murid adalah dua unsur utama, yang melakukan proses interaksi 
dalam kegiatan belajar mengajar. Guru berperan sebagai pendidik yang  
memberikan pengajaran, pengarahan, dan pembinaan kepada para murid sebagai 
peserta didik. Dimana, interaksi guru dan murid akan menjadi interaksi yang baik 
bila berpedoman pada adab-adab yang diatur dalam Islam. 

Imam Al Ghazali sebagai seorang ulama yang sangat terkenal dalam 
khasanah pendidikan Islam, yang juga dikenal santun kepada gurunya dan sangat 
sayang kepada muridnya, merumuskan adab dan tugas-tugas guru dan murid yang 
sangat pantas dijadikan acuan oleh para guru dan murid di Sekolah.  

Penelitian dalam skripsi ini membahas masalah bagaimana adab interaksi 
guru dan murid menurut Imam Al Ghazali dalam buku Ihya’Ulumiddin, dan 
bertujuan untuk mengetahui pandangan Imam Al Ghazali tentang adab interaksi 
antara guru dan murid tersebut. Sehingga dapat memberi masukan kepada para 
guru dan murid bagaimana melakukan interaksi yang baik dalam kegiatan belajar 
mengajar di Sekolah. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library 
research), dengan sumber utama buku Ihya’Ulumiddin, ditambah dengan buku-
buku penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, kemudian 
dianalisis dengan  menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.  

 Terdapat 10 tugas murid dan delapan tugas guru yang dirumuskan oleh Imam 
Al Ghazali yaitu:seorang murid harus mensucikan jiwanya dari akhlaq tercela, tidak 
boleh sombong terhadap ilmu dan guru, harus menyedikitkan hubungan dengan 
kesibukan dunia dan menjauh dari keluarga dan tanah air, menghormati guru, 
mengetahui kedudukan ilmu, menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Seorang guru harus belas kasih kepada murid, mengajari murid sesuai dengan kadar 
kemampuannya, mengikuti Rasulullah, tidak meninggalkan nasehat guru, dan 
mengamalkan ilmu yang diajarkan kepada muridnya. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan adab dan tugas-tugas guru 
yang dipaparkan semua sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tujuan 
pendidikan Islam,  serta sesuai dengan konsep pemikiran para ahli pendidikan 
masa kini. Namun dari 10 tugas murid, ada dua rumusan  yang tidak ditemukan 
dalam teori para ahli pendidikan masa kini. Yaitu, “Seorang murid harus 
menyedikitkan hubungan dengan masalah dunia, dan menjauh dari keluarga dan 
tanah air”.”Seorang murid yang memulai belajar hendaknya menghindarkan diri 
dari belajar kepada banyak guru. Konsep pemikiran Imam Al Ghazali juga sangat 
relevan dengan konsep pendidikan masa kini, dan sangat cocok untuk diterapkan 
dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah. 
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KATA PENGANTAR 
 

سم اهللا الرحمن الرحيمب  

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله وآفى باهللا 
اشهيد  

  
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan petunjuknya-

Nya, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam atas 

Rasulullah SAW dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya 

yang setia hingga akhir jaman. Semoga, kita semua termasuk pengikut Rasulullah 

yang setia hingga akhir hayat kita. Amiin 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian dari tugas guna memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam 

(Tarbiyah) UMS. Membahas masalah bagaimana adab interaksi guru dan murid 

menurut Imam Al Ghazali dalam buku Ihya’Ulumiddin, dan bertujuan untuk 

mengetahui pandangan Imam Al Ghazali tentang adab interaksi antara guru dan 

murid tersebut. Sehingga dapat memberi masukan kepada para guru dan murid 

bagaimana melakukan interaksi yang baik dalam kegiatan belajar mengajar di 

Sekolah. 

Skripsi ini berhasil diselesaikan, berkat bimbingan, dukungan, dan saran 

dari berbagai pihak. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Drs. MA. Fattah Santoso, M.Ag. selaku dekan Fakultas Agama Islam dan 

penguji yang banyak memberikan masukan dan saran, sehingga skripsi ini 

menjadi lebih baik 
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2. Dr. Abdullah Aly sebagai pembimbing I, yang senantiasa memberikan 

bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, 

terstruktur, dan ada keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lain 

3. Drs. Zaenal Abidin, MPd. sebagai pembimbing II, yang senantiasa 

memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini sesuai 

dengan kaidah-kaidah penulisan yang ditetapkan 

4. Bapak Ibu yang senantiasa memberikan dukungan do’a dan semangat, 

sehingga penyusunan skripsi menjadi lancar  

5. Suami dan anakku, yang senantiasa memberi dukungan do’a dan 

semangat, walau jatah waktu bersama menjadi berkurang 

6. Teman-teman yang memberikan masukan dan koreksi membangun, dan 

7. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu 

 

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan mereka semua dengan 

kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. 

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 

kesalahan, oleh karenanya penulis menerima saran dan kritik yang membangun, 

untuk perbaikan dan kesempurnaannya.  

Penulis berharap, skripsi ini tetap bermanfaat terutama bagi penulis, bagi 

para guru dan peserta didik, juga bagi pihak-pihak lain yang memerlukan. Amiin  

         

       Penulis  

 

                     Ari Aji Astuti 
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