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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang dibangun untuk mendidik 

anak-anak bangsa, guna mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Yaitu anak-anak 

yang memiliki kepribadian secara menyeluruh dan seimbang, serta mampu berkarya 

mewujudkan eksistensi dirinya dalam kehidupan bermasayarakat.  

Ada dua unsur utama yang harus ada di dalam sekolah agar kegiatan belajar 

mengajar berlangsung dengan baik, yaitu guru dan murid. Guru berperan sebagai 

pendidik yang akan memberikan pengajaran, pengarahan, dan pembinaan kepada para 

murid sebagai peserta didik. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, akan terjadi proses interaksi antara guru dan 

murid. Interaksi guru dan murid adalah hubungan timbal balik secara langsung antara 

guru dan murid dalam proses belajar mengajar di sekolah, baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Interaksi belajar mengajar mengandung arti adanya kegiatan 

interaksi dari tenaga pengajar (guru) yang melaksanakan tugas mengajar disatu pihak, 

dengan warga belajar (siswa, anak didik/subjek belajar) yang sedang melaksanakan 

kegiatan belajar di pihak lain Sardiman AM (2001:2). Guru sebagai fasilitator 

berperan aktif mengarahkan dan memfasilitasi murid dalam belajar untuk 

memperoleh ilmu, pengalaman, dan ketrampilan kepada murid sebagai subyek 

belajar.  
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Interaksi antara guru dan murid menjadi faktor yang sangat penting terhadap 

keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan. Ketika seorang guru mampu melakukan 

interaksi yang baik dan efektif, maka murid akan mendapatkan kemudahan dalam 

berkomunikasi dengan guru-gurunya. Sebaliknya, bila guru-guru tidak mampu 

melakukan interaksi yang baik dan efektif dengan murid, murid akan mengalami 

kesulitan dalam berkomunikasi dengan guru-gurunya.  

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia,  termasuk didalamnya adab (tata kesopanan) interaksi guru dan murid dalam 

kegiatan belajar mengajar. Di antara adab interaksi guru dan murid tersebut adalah: 

Seorang guru hendaklah bersikap belas kasih kepada murid-muridnya, seperti 

memperlakukan anak-anaknya (Imam Al Ghazali, 1990:171). Seorang murid, 

hendaklah merendahkan diri kepada gurunya, dan mencari pahala dan kemuliaan 

dengan melayani gurunya (Imam Al Ghazali, 1990:154). 

Interaksi guru dan murid akan menjadi hubungan timbal balik yang baik, bila 

kedua belah pihak mengindahkan ajaran agama, dan tata kesopanan dalam adat 

istiadat. Namun, dalam kehidupan nyata yang terjadi di masyarakat saat ini, dunia 

pendidikan Indonesia banyak diwarnai oleh perilaku yang tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip kesopanan yang diatur, baik oleh adat istiadat masyarakat, lembaga 

pendidikan, maupun agama. Banyak kasus asusila terjadi, akibat tidak diindahkannya 

adab sopan santun antara guru dan murid. Ada guru yang berbuat tidak senonoh 

kepada muridnya, ada yang menyiksa hingga terluka, disisi lain murid senang 

tawuran, berkelahi di sekolah, di jalanan, dan sebagainya.  
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Beberapa liputan berikut ini, menunjukkan betapa buruknya hubungan guru dan 

murid yang terjadi di sekitar kita : 

Bukannya memberikan materi pelajaran kepada siswa, Haris Munandar malah 
memberi contoh yang tak tidak baik. Guru olahraga Sekolah Dasar Negeri 
Kalianyar, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur, ditangkap Kepolisian Sektor 
Kapas karena diduga mencabuli sembilan siswi (Liputan6.com, Bojonegoro. 
05/08/2010 22:47). 

Seorang oknum guru di Sekolah Dasar Negeri Nglambangan 2, Bojonegoro, 
Jawa Timur, baru-baru ini, dituduh menyodomi 18 siswanya. Aksi bejat 
pelaku dilaporkan para siswa yang menjadi korban tersebut. Akibatnya, lelaki 
bernama Joko Waluyanto itu digiring ke markas kepolisian sektor Kallitidu 
(Liputan6.com, Bojonegoro, 08/10/2009 22:51). 
 
Kepolisian Sektor Sindangkerta dan Kepolisian Resor Cimahi menggali 
kuburan seorang siswa Sekolah Dasar Negeri Ciririp, Bandung, Jawa Barat, 
Jumat (26/1). Polisi ingin memastikan penyebab kematian bocah berusia 11 
tahun ini. Eli Saili yang masih duduk di kelas lima SD diduga tewas karena 
dipukul gurunya. Sofyan, paman Eli, mengatakan keponakannya dipukul pada 
15 Januari silam. Saat itu, Eli yang baru sembuh dari sakit terlambat masuk 
kelas. Pak guru yang sedang mengajar menghukum Eli dan enam siswa yang 
datang telat. Ketujuh siswa itu disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian, si 
guru menghajar Eli dengan penggaris plastik di kaki. Eli juga sempat dipukuli 
dengan buku saat meminta buku pada gurunya (Liputan6.com, Bandung, 
27/01/2007 13:15). 
 
Peristiwa-peristiwa tersebut di atas amat disayangkan, karena seharusnya guru 

bersikap baik dan dapat memberikan ketauladanan kepada muridnya, sehingga para 

murid dapat menjalani proses pendidikan di sekolah dengan tenang, nyaman, dan 

berhasil meraih cita-cita mereka. 

Di sisi lain, murid-muridpun banyak yang tidak melaksanakan adab-adab 

sebagai seorang pelajar. Mereka senang tawuran, dan melakukan perbuatan-perbuatan 
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amoral di Sekolah. Beberapa liputan berikut adalah contoh-contoh riil yang terjadi di 

lapangan: 

Pertunjukan musik yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Sukbumi, Jawa 
Barat, Ahad (24/10), diwarnai tawuran sesama pelajar. Diduga bentrokan 
dipicu saling ejek. Keributan bahkan telah terjadi sebelum konser musik 
dimulai.  
 
Beberapa pelajar yang dianggap sebagai biang keonaran akhirnya dihukum di 
tempat. Enam pelajar yang diduga sebagai biang keladi ditahan untuk dimintai 
keterangan. Dalam peristiwa ini, seorang pelajar terluka di kepala akibat 
lemparan batu.(JUM) (Liputan6.com, Sukabumi). 

 
Tawuran kembali pecah antara siswa Sekolah Menengah Atas 4 dan Sekolah 
Menangah Ekonomi Atas Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (25/10). 
Tawuran kembali pecah karena berhembus isu akan adanya balas dendam dari 
tawuran sehari sebelumnya. 
 
Pemicu tawuran ini karena masalah sepele yakni siswa SMA 4 mendengar isu 
rekannya dipukul oleh pelajar SMEA Kendari yang tengah mabuk. Para siswa 
SMA 4 kemudian balik menyerang siswa SMEA Kendari lainnya. Beberapa 
murid yang terlibat bentrok digelandang ke kantor polisi. 
 
Pertikaian dua sekolah ini membuat berang guru. Seorang guru sempat 
memukul siswanya yang kedapatan terlibat tawuran. Atas kejadian ini, para 
guru bersama pimpinan sekolah kemudian berencana menindak tegas 
siswanya jika terbukti terlibat.(JUM/Arwan Ganda Saputra)(Liputan6.com, 
Kendari) 

 
Baru-baru ini Dinas Kesehatan Sukabumi mempublikasikan hasil 
penelitiannya tentang perilaku seks bebas sepanjang tahun 2007. Sebagaimana 
yang dilaporkan situs berita okezone.com (20/1/2008), hasil penelitian 
tersebut sangat mencengangkan mengingat 30% pelajar melakukan seks 
bebas. Yang lebih menyedihkan lagi para pelajar tersebut menganggap 
perilaku seks bebas sebagai gaya hidup atau bagian dari pergaulan. Menurut 
Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) dr Rita 
Fitrianingsih: perilaku seks bebas ini telah melibatkan pelajar yang bukan 
hanya berasal dari tingkat SMU saja tapi juga kalangan pelajar SMP. 
(http://www.jurnal-ekonomi.org). 
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Hasil pra research atau survei awal yang dilakukan Sohib Center Boyolali 
terhadap pelajar di sejumlah SMA di Boyolali menunjukkan separuh pelajar 
yang diberi kuesioner ternyata pernah mengonsumsi pornografi. 
Kebanyakan akses pornografi diperoleh dari jejaring dunia maya atau internet. 
Ironisnya, banyak pelajar yang kemudian menjadi ketagihan gambar maupun 
film porno. 

Fadel Jauhar, Kabid Litbang Sohib Center Boyolali mengungkapkan, 
pihaknya sudah menyebar sekitar 300 kuesioner ke kalangan pelajar dari 
sejumlah SMA di Boyolali sejak 25-29 November kemarin. Lembar kuesioner 
tersebut dibagikan kepada 10 sekolah dengan metode sebaran setiap angkatan 
kelas mendapat 10 kuesioner. “Hasilnya ternyata dari 300 kuesioner yang 
kami bagikan, 49,6 persen pelajar pernah mengonsumsi hal yang berbau 
pornografi,” ungkap Fadel, Selasa (30/11) 

Frekuensi konsumsi pornografi pun beragam, yakni pernah sebanyak 32,7 
persen, jarang 62,4 persen, sering 3,96 persen, dan selalu sebanyak 1 persen. 
Para pelajar itu dari hasil survei awal tersebut, kebanyakan mendapat konten 
pornografi melalui internet yang mencapai 50,5 persen. Sisanya melalui 
televisi, koran atau majalah dan DVD (Ono) (http://harianjoglosemar.com). 

 
Berdasarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan seperti yang telah diuraikan 

di atas, maka perlu dilakukan kajian mendalam tentang adab interaksi antara Guru 

dan Murid di Sekolah, untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan, dan 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penulis akan berusaha 

melakukan penelitian guna memberikan pencerahan kepada dunia pendidikan, dengan 

judul “Adab Interaksi Guru dan Murid Menurut Imam Al Ghazali dalam buku 

Ihya’Ulumiddin”. 

    Imam Al Ghazali dipilih, karena beliau adalah seorang tokoh terkemuka 

dalam dunia Islam. Baik ilmuwan Barat maupun Timur semua mengenal Al Ghazali. 

Ketenaran Al Ghazali bukan tanpa alasan. Kehadirannya banyak memberikan 
khazanah bagi kehidupan manusia. Figur Al Ghazali sebagai pengembara ilmu 
yang sarat pengalaman mengantarkan posisinya menjadi personifikasi di segala 
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bidang dan di setiap zaman. Kegigihannya dalam menelusuri kebenaran dan ilmu 
yang bermodalkan otak brilian (cemerlang), sarat dengan ciri keutamaan 
sekaligus kecendekiawanannya menjadikan dirinya pantas menyandang gelar 
sebagai 'alim/ilmuwan sejati. Al Ghazali juga dikenal sebagai ilmuwan yang 
konsekwen, kedalaman dan keluasan ilmunya tidak membuatnya congkak dan 
sombong apalagi gegabah bertindak (Nur’Aini J, 2001:4). 
 

  Imam Al Ghazali juga dikenal sebagai seorang ulama yang sangat taat dan 

santun kepada gurunya, dan sangat sayang kepada murid-muridnya. Habib Hamid bin 

Abdullah Al Khaf menceritakan, bahwa pada suatu hari Imam al Ghazali menghadap 

gurunya dan bertanya apakah ada tugas untuknya. Maka Sang guru mengatakan 

bahwa tinggal satu pekerjaan yang belum ada petugasnya, yaitu menyiapkan batu 

untuk istinja’. Gurunya bertanya: “Apakah engkau mau menjalankan tugas tersebut?” 

Imam Al Ghazalipun mengiyakan sebagai sebuah bentuk ketaatannya kepada guru 

walau tugas tersebut adalah tugas yang sangat berat, karena menyiapkan batu untuk 

istinja’ berarti juga membersihkan batu tersebut ketika usai digunakan. Kisah tersebut 

membuktikan bahwa Imam Al Ghazali sangat taat dan santun kepada gurunya. 

Dalam ringkasan buku Ayyuhal Walad diceritakan ketika salah seorang 

muridnya berkirim surat kepadanya untuk bertanya tentang suatu hal, beliau 

menjawabnya secara rinci, dengan kata-kata yang lembut, dan penuh hikmah. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa beliau adalah seorang guru yang sangat perhatian dan 

sayang kepada murid-muridnya.  

Imam Al Ghazali juga sangat produktif menulis buku, baik yang berkaitan 

dengan masalah filsafat dan tasawuf, ilmu  fiqih, teologi, masalah pendidikan, 

maupun masalah akhlaq. Pengaruh dan pemikirannya telah menyebar ke seluruh 
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dunia Islam. Dalam bukunya  yang berjudul Ihya’ Ulumiddin, beliau menjelaskan 

secara panjang lebar tentang adab sopan santun guru dan murid yang sesuai dengan 

kaidah-kaidah syari’at Islam, dan sangat pantas untuk dijadikan rujukan bagi para 

guru dan para murid dalam melakukan interaksi di Sekolah, sehingga interaksi guru 

dan murid menjadi interaksi yang beradab dan sesuai dengan kaidah-kaidah syari’at 

Islam.    

 

B. Penegasan Istilah 
 

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini, perlu penulis       

tegaskan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut: 

1. Adab 

 Adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan (google 

translate Indonesian to Indonesian). Adab adalah kesopanan, kehalusan, 

dan kebaikan budi pekerti; akhlak (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1994:5). 

2. Interaksi 

 Interaksi berasal dari bahasa Inggris dari kata interaction yang artinya 

di antara, dan menurut bahasa Latin interaksi dari kata inter, di antara 

action: tindakan (Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, 1997:401). Sedangkan 

menurut Kamus Pendidikan dan Umum, interaksi adalah hubungan timbal 

balik secara langsung antara guru dan murid dalam proses belajar 

mengajar (Sastrapradja, 1981:288). Interaksi adalah hal saling melakukan 
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aksi; berhubungan; mempengaruhi; antar hubungan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 1994:383). 

3. Guru 

  Guru/pendidik dalam pandangan Islam ialah siapa saja yang 

bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik (Ahmad Tafsir, 

1991:74). Secara legal formal yang dimaksudkan guru adalah sesiapa yang 

memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun swasta 

untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu ia memiliki hak dan 

kewajiban untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lembaga 

pendidikan sekolah (Suparlan, 2006:11). Sedangkan menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Guru 

adalah salah satu pendidik selain dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain sesuai 

kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, 

dan guru adalah orang yang pekerjaaannya (mata pencahariannya, 

profesinya) mengajar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994; 330) 

4. Murid 

  Peserta didik/murid sangat tergantung dan membutuhkan bantuan dari 

orang lain yang memiliki kewibawaan dan kedewasaan dalam proses 

pembelajaran  (Sutari (dalam Siswoyo, 2007). Sedangkan menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Murid 

atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
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mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Murid adalah anak yang 

sedang berguru (belajar, bersekolah) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1994; 675). 

5. Iman Al Ghazali 

Imam Al Ghazali adalah seorang tokoh terkemuka dalam kancah 

filsafat dan tasawuf. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar 

ke seantero dunia Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad 

bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 

H,  meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun)  

6.   Buku Ihya’ Ulumiddin. 

   Buku Ihya’ Ulumiddin adalah buku karya Imam Al Ghazali, yang 

membahas tentang keutamaan ilmu, ilmu yang terpuji dan tidak terpuji, tata 

kesopanan murid dan guru, tentang akal, kemuliaannya, hakekat dan 

pembagiannya, serta dasar-dasar fiqih ibadah. 

Buku  Ihya' Ulumuddin  adalah salah satu karya besar Imam Al Ghazali, 

yang  menjadi salah satu karya besar dalam perpusatakaan Islam. Meskipun ada 

banyak buku karangan Imam Al Ghazali yang lain dalam berbagai bidang ilmu 

pengetahuan Islam, namun yang menjadi intisari dari seluruh karangan beliau itu 

ialah kitab Ihya' Ulumuddin (Yakub, 1979: 12) 
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            Berdasarkan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam judul di 

atas, dapat disimpulkan bahwa yang penulis maksud dengan adab interaksi guru dan 

murid menurut Imam Al Ghazali dalam buku Ihya’ Ulumiddin adalah: tata kesopanan 

hubungan timbal balik antara guru dan murid yang dirumuskan oleh Imam Al 

Ghazali, yang diuraikan dalam buku Ihya’ Ulumiddin. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas,  dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana adab interaksi Guru terhadap Murid menurut Imam Al 

Ghazali dalam buku Ihya’Ulumiddin? 

2. Bagaimana adab interaksi Murid terhadap guru menurut Imam Al Ghazali 

dalam buku Ihya’Ulumiddin? 

3. Bagaimana relevansi adab interaksi guru dan murid menurut Imam Al 

Ghazali dengan konsep pendidikan masa kini? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a.  Adab interaksi guru dan murid menurut Imam Al Ghazali dalam buku 

Ihya’Ulumiddin 
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b. Adab interaksi guru dan murid menurut Imam Al Ghazali dalam buku 

Ihya’Ulumiddin 

c. Relevansi adab interaksi guru murid menurut Imam Al Ghazali 

tersebut dengan konsep pendidikan masa kini 

2. Manfaat 

Ada dua manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan 

memberikan sumbangan wawasan bagi lembaga pendidikan(sekolah), 

khususnya bagi para guru dan para murid mengenai adab interaksi guru 

dan murid menurut Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini 

bermanfaat: 

a.  Memberikan masukan kepada guru tentang bagaimana melakukan   

interaksi dengan muridnya secara Islami 

b. Memberikan masukan kepada para murid tentang bagaimana 

melakukan interaksi dengan guru secara Islami 

 

E. Kajian Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian ini, telah diupayakan untuk melakukan 

penelusuran pembahasan-pembahasan yang terkait dengan obyek masalah 

yang akan diteliti, yaitu tentang adab interaksi guru dan murid menurut Imam 

Al Ghazali. Baik di perpustakaan UMS maupun di internet, belum ada skripsi 

yang secara khusus membahas tentang adab interaksi guru dan murid menurut 
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Imam Al Ghazali, namun ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

mengungkapkan tentang interaksi guru dan murid, faktor-faktor pendidikan, 

dan profil guru murid dalam perspektip Imam Al Ghazali sebagai berikut: 

Amin Hidayat (Program Pascasarjana UMS, 2002/2003) dalam 

thesisnya yang berjudul:  Pendekatan Individual pada Interaksi Guru dan 

Murid dalam Proses Pembelajaran di MAN Pandeglang, menyimpulkan : 

a. Pendekatan individual pada interaksi guru dan murid dalam proses 
pembelajaran di MAN Pandeglang sangat berkaitan dengan keberagaman 
individual siswa dalam kecakapan dan kepribadian. Penciptaan suasana 
kondusif bagi proses pembelajaran murid dilakukan berdasarkan hasil 
analisis guru terhadap murid. Dari berbagai ragam dan bentuk murid yang 
ada di MAN Pandeglang, mempunyai kepribadian dan kecakapan yang 
berbeda dari sikap dan perbuatannya. Dan perhatian ini dilakukan untuk 
mengetahui bentuk dan ragam murid tersebut dalam upaya peningkatan 
prestasi yang baik sesuai dengan keinginan orangtuanya. 

b. Secara garis besar terdapat dua bentuk pengajaran yaitu pengajaran 
bentuk klasikal dan pengajaran individual. Kedua bentuk ini disampaikan 
oleh guru di MAN Pandeglang. Pengajaran klasikal disampaikan oleh 
guru kepada sejumah siswa di dalam kelas, ini dilakukan secara simultan. 
Pada bentuk ini diasumsikan memiliki kemampuan yang sama, dari aspek 
kecakapan (ranah kognitif), aspek kepribadian (ranah afektif), dan aspek 
ketrampilan (ranah psikomotor). Sedangkan bentuk individual adalah 
bentuk pengajaran yang mengutamakan dan memperhatikan keragaman 
individu dengan memberikan pembelajaran secara individual. Bentuk 
pengajaran ini dilakukan di MAN Pandeglang bersamaan dengan bentuk 
klasikal. Pengajaran bentuk klasikal dipandang kurang efektif masih tetap 
dilaksanakan, namun memadukan dengan pendidikan individual dan 
bentuk pengajaran yang dipadukan antara klasikal dan individual. Dan 
bila kedua bentuk ini dilaksanakan maka bentuk pengajaran ini dikatakan 
bentuk pengajaran dalam pendekatan individual atau bervariasi. Cara-cara 
yang dilakukan di MAN Pandeglang dalam melaksanakan pendidikan 
individual dalam proses pembelajaran ini pada hakekatnya sama dengan 
penyesuaian desain, strategi metode dan tekhnik pembelajaran pada 
umumnya. Meskipun demikian, pendidikan individual mempunyai 
keunikan dan ciri khusus dalam pendesainan. Pendesainan pendidikan 
individu harus pada tingkat pelayanan terhadap keunikan individu, 
kemudian untuk memilih strategi dan metode pembelajaran harus pula 
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disesuaikan dengan keragaman tersebut. Untuk keberhasilan 
pembelajaran di MAN Pandeglang langkah tersebut dilakukan oleh para 
guru yang melakukan pendidikan individual sehingga prestasi siswa akan 
mendapat prestasi yang baik. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi guru dan murid dalam proses 
pembelajaran sangat banyak, sehingga akan terhambat terhadap proses 
belajar yang diharapkan dalam tujuan pendidikan. Faktor pendidikan 
individu dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan oleh seorang guru, 
karena dengan pendidikan individu kita akan mengetahui masalah yang 
sedang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Apakah itu yang datang dari 
individu siswa itu sendiri, dari keluarga ataupun dari lingkungan 
sekitarnya, karena faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam proses 
pembelajaran. Efektifitas pengajaran individual akan ditentukan oleh 
sejauh mana guru memperhatikan dan melayani murid dalam proses 
pembelajaran dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi murid 
itu sendiri dalam proses pembelajaran. 

d. Setelah mengetahui penjelasan terhadap penafsiran Al Qur’an dan hadis, 
penulis mendapat kesimpulan bahwa terdapat petunjuk Al Qur’an dan 
hadis yang mengisyaratkan pentingnya pendekatan idndividu antara guru 
dan murid dalam proses pembelajaran. Hal ini memberikan keyakinan 
kepada kita bahwa Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW itu membuktikan telah terjadi proses pembelajaran 
secara individu, kemudian ditunjang lagi dengan riwayat-riwayat lain 
seperti Rasulullah mengajak dan melarang sesuatu perbuatan kepada 
sahabatnya, itu membuktikan bahwa telah terjadi proses pembelajaran 
dalam bentuk individu. 
 
 Nuraeni Jam’iyah (UMS, 2001) dalam skripsinya yang berjudul: Faktor-

faktor Pendidikan menurut Al-Ghazali dalam buku Ihya’Ulumiddin,  membahas 

pemikiran Al Ghazali mengenai faktor-faktor pendidikan yang terdiri dari: 

Faktor Tujuan, Faktor Pendidik, Faktor Anak Didik, Faktor Alat dan Metode serta 

Faktor Lingkungan. 

Yanuar Hadi (UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG) dalam 

skripsinya yang berjudul: Profil Guru dan Murid dalam Perspektif Imam Al 

Ghazali, menyimpulkan bahwa: 
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a. Profil guru menurut Imam al-Ghazali yaitu seseorang yang bertugas dan 
bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, guru 
adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran, 
serta bertugas untuk menyempurnakan, mensucikan dan menjernihkan 
serta membimbing anak didiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. 
Yang memiliki Syarat-syarat kepribadian sebagai berikut: a). Bersikap 
lembut dan kasih sayang kepada anak didiknya dan harus mencintai 
muridnya seperti mencintai anaknya sendiri. b). Tidak menuntut upah dari 
murid-muridnya. c).Tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya 
sedikitpun. d). Menjauhi akhlak yang tercela dengan cara menghindarinya 
sedapat mungkin, dan harus memberikan contoh yang baik, seperti berjiwa 
halus, sopan, lapang dada, murah hati dan beraklak terpuji lainnya. e). 
Tidak mewajibkan kepada para pelajar agar mengikuti guru tertentu dan 
kecenderungannya, dan hendaklah seorang guru mendorong muridnya 
mencari pula ilmu dari yang lain dengan meninggalkan kefanatikan 
kepada salah seorang guru sedang yang lain tidak. f). Memperlakukan 
murid sesuai dengan kesanggupannya, dan memahami potensi yang 
dimiliki anak didik Seorang guru harus mamahami minat, bakat dan jiwa 
anak didiknya, sehingga disamping tidak akan salah dalam mendidik, juga 
akan terjalin hubungan yang akrab dan baik antara guru dengan anak 
didiknya. g). Kerja sama dengan para pelajar di dalam membahas dan 
menjelaskan suatu pelajaran (ilmu pengetahuan). h). Guru harus 
mengingatkan muridnya, agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan 
untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tapi untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. Guru juga harus mendorong muridnya 
agar mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa pada 
kebahagiaan dunia dan akhirat. i). Guru harus dapat menanamkan 
keimanan ke dalam pribadi anak didiknya, sehingga akal pikiran anak 
didik tersebut akan dijiwai oleh keimanan itu. Seorang guru harus 
memegang dasar-dasar agama yang prinsip dan berusaha merealisirnya, 
diantaranya adalah bersikap adil. Kemudian menurut beliau, guru 
memiliki tugas dan tangung jawab sebagai berikut: a). Memberikan kasih 
sayang kepada anak didik. b). Mengikuti jejak Rasulallah dalam tugas dan 
kewajibannya. c). Menjadi teladan yang baik bagi anak didik.d). Sebagai 
Pengarah dan Pembimbing. 

b. Profil murid menurut Imam Al-Ghazali yaitu seseorang yang telah 
mencapai usia dewasa dan telah dapat bekerja dengan baik dengan 
menggunakan akal pikirannya. Ia adalah seseorang yang sudah mampu 
dimintai pertanggungjawaban dalam melaksanakan aktivitas kewajiban 
agama yang dibebankan kepadanya sebagai fardu ‘ain. Seorang al-thalib 
adalah manusia yang telah memiliki kesanggupan untuk memilih jalan 
kehidupannya, menentukan apa yang dinilainya baik, dan tidak pula 
dibebankan kepadanya untuk berusaha dalam mendapatkan ilmu dan 
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sungguh-sungguh dalam memperolehnya, sebagaimana pula sebaliknya ia 
bisa menilai atas sesuatu sebagai yang buruk atau tidak baik untuk 
ditinggalkan dan kemudian menyucikan dirinya.. Kemudian menurut 
beliau, murid memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut: a). 
Mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah. b). Mengurangi 
kesenangan-kesenangan duniawinya dan menjauh dari kampung halaman 
hingga hatinya terpusat pada ilmu. c). Tidak sombong dalam menuntut 
ilmu dan tidak membangkang kepada guru, tetapi memberinya kebebasan. 
d). Menghindar dari mendengarkan perselisihan-perselisihan diantara 
sesame manusia, karena hal itu menimbulkan kebingungan. e). Tidak 
menolak suatu bidang ilmu yang terpuji, tetapi ia menekuninya hingga 
mengetahui maksudnya. f). Mengalihkan perhatian kepada ilmu yang 
terpenting, yaitu ilmu akhirat. g). Hendaknya tujuan pelajar dalam masa 
sekarang ialah menghiasi batinnya dengan sifat yang menyampaikannya 
kepada Allah Ta’ala dan kepada derajat tertinggi diantara malaikat 
muqarrabin (yang dekat dengan Allah). Dan dengan ilmu itu ia tidak 
mengharapkan kepemimpinan, harta dan pangkat (kedudukan). 
 

Yulianti (UNIKOM, 2006) dalam skripsinya yang berjudul: Hubungan 

Kualitas Interaksi Guru dan Siswa terhadap Motivasi Belajar Siswa SMU 

Karya Pembangunan 2 Bandung, menyimpulkan  adanya hubungan baik antara 

kualitas interaksi guru dan siswa terhadap motivasi belajar siswa di SMU Karya 

Pembangunan 2  Bandung sebesar 76%, yang berarti cukup tinggi. 

Abdurrahman (IAIN SUSQA) dalam skripsinya yang berjudul: Studi 

tentang Peranan Guru dalam Menciptakan Hubungan Baik antara Guru dan 

Siswa dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Pekanbaru, menyimpulkan:  

a. Peranan guru dalam penciptaan hubungan yang baik dengan anak didik 

dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan cara 

mengendalikan, mengatur dan mengontrol kelakuan siswa pada saat 
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proses belajar mengajar berlangsung. Agar para siswa dapat belajar 

dengan tenang, guru harus menghindari sikap dan kelakuan yang dapat 

menyinggung perasaan serta membuat siswa takut.  

b. Dalam melaksanakan peranannya menciptakan hubungan yang baik itu, 

guru hendaknya menciptakan disiplin, menempatkan dirinya sebagai 

pemberi motivasi sehingga siswa termotivasi untuk belajar dengan baik 

serta mampu menguasai siswa yang diajarnya, sehingga suasana belajar 

tetap tenang. 

c. Dalam melaksanakan peranannya menciptakan hubungan yang baik itu, 

guru hendaknya mengenal nama siswa, nama panggilan atau nama 

kecilnya karena akan sangat membantu guru untuk menciptakan 

hubungan yang akrab dengan siswa. Guru juga perlu memberi keluangan 

waktu di luar jam pelajaran untuk melakukan tatap muka atau bercakap-

cakap dengan siswa diluar kelas, untuk menciptakan suasana hubungan 

yang harmonis antara guru dan siswa 

Berdasarkan pada hasil penelusuranan di atas, tampak adanya perbedaan 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan skripsi-skripsi yang 

terdahulu, karena skripsi-skripsi yang dibahas terdahulu baru mengungkap masalah 

interaksi guru dan murid secara umum. Skripsi-skripsi yang membahas pemikiran 

Imam Al Ghazalipun baru membahas masalah faktor-faktor pendidikan, dan profil 

guru murid, dan belum mengungkap tentang bagaimana adab interaksinya. Oleh 
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karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini tergolong baru, dan 

bersifat meneruskan penelitian yang telah dibahas dalam skripsi-skripsi terdahulu. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka 

(library research) atau deskriftif, yaitu penelitian yang datanya 

dikumpulkan berupa tulisan, kata-kata, gambar dan bukan angka-angka  

(Moleong, 2000:6).  Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui kajian 

pustaka dari buku-buku, artikel, koran, jurnal, atau sumber kepustakaan 

lain yang relevan dengan masalah yang dibahas, yaitu tentang interaksi 

guru dan murid menurut Imam Al Ghazali. 

2. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data adalah subyek  atau  dokumen di mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002:106). Yang menjadi subyek penelitian adalah buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah adab dan interaksi guru dan murid 

menurut Imam Al Ghazali.  

Ada dua jenis sumber data yang akan diteliti yaitu : 

a.   Sumber Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab “Ihya’ 

Ulumuddin” jilid I karya Imam Al Ghazali. 
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b.   Sumber Data Sekunder 

Sebagai sumber data sekunder, adalah buku-buku lain karya 

Imam Al-Ghazali yang mendukung data primer. Di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1).  Buku “Wasiat Imam Al Ghazali”, terjemahan dari kitab Bidayatul 

Hidayah. 

2).  Ringkasan buku “Ayyuhal Walad”  

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya 

(Arikunto, 2006: 231). Data dikumpulkan dalam wujud catatan/data 

tertulis. 

4. Analisa Data 

      Data yang telah dikumpulkan dalam kegiatan penelitian ini 

selanjutnya dianalisis supaya dapat diambil kesimpulan, dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif. Moleong (1991:3) menjelaskan, 

metode analisa kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.  

Sedangkan Seiddel dalam Moleong (2006:248) menjelaskan 

proses berjalannya analisa data kualitatif adalah sebagai berikut: 
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1) Mencatat data dan memberi kode agar sumber data yang diperoleh 

tetap dapat ditelusuri 

2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya 

3) Menganalisa data, agar data itu mempunyai makna, mencari dan 

menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-

temuan umum  

Analisis data kulitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan pola hubungan 

tertentu dengan cara fleksibel sesuai dengan konteksnya. Metode berpikir 

induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak 

dari hal-hal khusus ke umum (http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran) 

 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam pemahaman masalah yang akan dibahas, 

skripsi ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Interaksi Guru dan Murid, yang memuat pengertian interaksi 

guru dan murid, tujuan interaksi guru dan murid, dasar-dasar interaksi guru dan 

murid, dan Metode-metode Interaksi Guru dan Murid. 
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Bab III Adab Guru dan Murid menurut Imam Al Ghazali, yang 

memuat Biografi Imam Al Ghazali,  Adab  Guru menurut Imam Al Ghazali, 

dan Adab  Murid menurut Imam Al Ghazali. 

Bab IV Analisis tentang Adab Guru dan Murid menurut Imam Al 

Ghazali, yang memuat tentang adab interaksi guru terhadap murid menurut 

Imam Al Ghazali, adab interaksi murid terhadap guru menurut Imam Al 

Ghazali, dan analisa kontekstual tentang penerapan teori Imam Al Ghazali 

dalam kontek pendidikan masa kini.. 

Bab V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata 

penutup. 

Lampiran, yang berisi tentang Daftar Pustaka, Riwayat Hidup Penulis, 

dan copy naskah asli kitab Ihya’Ulumiddin yang menjadi data penelitian. 

  


