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SENANG MENUNTUT ILMU DAN 
MENGAMALKANNYA
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Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca al-Qur’an dengan tartil. 
Semoga dengan membiasakan diri membaca al-Qur’an, kita selalu mendapat 
keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan rida Allah Swt. 
Aamiin.

1. Bacalah Q.S. al-Baqarah/2: 30-32 di bawah ini bersama-sama dengan 
tartil selama 5-10 menit!

2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!

Aktivitas 3.1
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Amati gambar-gambar berikut dan kemudian berikan tanggapan atau 
komentar pada setiap gambar berkaitan dengan tema ”senang menuntut 
ilmu dan mengamalkannya”!

Aktivitas 3.2

Gambar 3.1 Gambar 3.2

Gambar 3.3 Gambar 3.4
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Kisah Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi
Menuntut Ilmu

    Al Hafizh Imam Ibnu Abi Hatim ar Razi dalam kitabnya, Muqaddimah 
Al-Jarh wa At-Ta’dil menceritakan biografi orang tuanya, yaitu Imam Abu 
Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi yang dilahirkan pada tahun 195 H 
dan wafat pada tahun 277 H. Dia menceritakan perjalanan orang tuanya 
dalam mencari ilmu pada halaman 395 dalam kitab tersebut. Ibnu Abi 
Hatim mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, “Pertama kali aku 
keluar untuk mencari hadis yaitu melakukan perjalanan selama tujuh 
tahun. Aku hitung langkahku ketika berjalan kaki lebih dari seribu farsakh. 
Aku terus menerus menghitung hingga setelah lebih dari seribu, aku 
berhenti.”

   Adapun perjalananku dari Kufah ke Baqhdad tidak aku hitung bera-
pa kali, sedangkan dari Mekkah ke Madinah sudah berkali-kali. Aku juga 
pernah melakukan perjalanan dari lautan dekat kota Sala (yaitu di daer-
ah ujung bagian Barat) menuju Mesir dengan berjalan kaki. Dari Mesir 
sampai Ramallah juga berjalan kaki. Dari Ramallah menuju Asqalan. Dari 
Ramallah menuju Thabariyah. Dari Thabariyah menuju Damaskus. Dari 
Damaskus menuju Himsha. Dari Himsha menuju Anthakia, dan dari An-
thakia menuju Tharsus.

   Aku kembali dari Tharsus menuju Himsha. Dari Himsha menuju Antha-
kia, dan dari Antakia menuju Tharsus. Aku kembali dari Tharsus menuju 
Himsha. Masih tersisa untukku satu hadis dari Abu Al–Yaman sehingga 
aku mendengar darinya. Aku pergi dari Himsha menuju Baisan, dan dari 
Baisan menuju Ar-Raqqah, dan dari Ar–Raqqah aku naik kapal di atas 
sungai Furat menuju Baghdad. Aku lalu meneruskan perjalanan dari 
Wasith sampai Nil sebelum aku sampai ke Syam. Kemudian, dari Nil ke 
Kufah. Semua itu aku lakukan dengan berjalan kaki. Inilah perjalanan-
ku pertama dalam mencari hadis yang ketika itu aku berusia dua puluh 

Baca dan cermati artikel di bawah ini dan  kemudian tulislah nilai-nilai 
keteladanan yang terkandung dalam artikel tersebut di buku tugas!

Aktivitas 3.3
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tahun. Aku berjalan selama tujuh tahun. Aku keluar mulai dari Ar–Ray 
pada tahun 213 H di bulan Ramadhan dan kembali pada tahun 221 H.

    Pada kali yang kedua aku melakukan perjalanan pada tahun 242 
H dan pulang pada tahun 245, yaitu selama tiga tahun. Pada saat itu 
usiaku suah 47 tahun.

Sumber: "Kisah-kisah Para Ulama dalam Menuntut Ilmu" karya  Syekh 
Abdul Fattah Abu Ghuddah.

Seorang muslim harus melaksanakan ajaran agamanya dengan 
benar berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Bagi seorang muslim, tidaklah 
cukup hanya dengan menyatakan keislamannya saja tanpa berusaha untuk 
memahami Islam dan mengamalkannya. Keislaman seorang muslim harus 
dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 
karena itu, solusi untuk memahami Islam adalah dengan menuntut ilmu. 

Semangat menuntut ilmu ini harus terus digelorakan dalam kehidupan 
sehari-hari karena semua aspek kehidupan manusia membutuhkan ilmu 
pengetahuan yang memadai. Seseorang yang akan memasak tentu 
butuh bahan-bahan makanan. Bahan tersebut harus dibeli dengan uang. 
Uang didapatkan dengan cara bekerja. Suatu pekerjaan harus ditopang 
dengan ilmu pengetahuan. Itulah rangkaian kehidupan manusia terkait 
kebutuhannya pada ilmu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ilmu merupakan 
sarana untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

1. Pengertian Menuntut Ilmu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ilmu diartikan  
‘pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem 
menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan 
gejala tertentu di bidang (pengetahuan) atau kepandaian tentang 
soal duniawi, akhirat, lahir, batin dan sebagainya. Kata ilmu itu sendiri 
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berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata  ‘alima-ya’lamu-‘ilman 
(                              )  . ‘Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui.

Selanjutnya, Quraish Shihab dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi 
menjelaskan makna ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas 
terhadap suatu obyek. Artinya adalah bahwa sesuatu yang digambarkan 
tersebut sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan.

     Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma’rifat 
(pengetahuan) sebagai lawan dari al-jahl (ketidaktahuan). Menurut 
ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala 
sesuatunya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar’i, yaitu ilmu yang 
diturunkan oleh Allah Swt. kepada rasul-Nya yang berupa keterangan 
dan petunjuk.  Ilmu syar'i dan non syar'i yang berbasis alam jagad raya dan 
fenomena sosial juga wajib dipelajari, sehingga tidak terjadi dikotomi. 

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan 
dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan  
menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk 
memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang 
dari tidak tahu menjadi tahu,;  mengubah perilaku ke arah yang lebih baik 
sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat 
intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius karena pada 
dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan 
jalan untuk mendapatkan kebenaran.

2. Klasifikasi Ilmu Dilihat dari Hukum Mempelajarinya

Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Ilmu Fardu ‘ain 

Ilmu Fardu ‘ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap 
muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Ada tiga unsur utama 
dari agama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 

Seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan 
dengan rukun iman, rukun Islam sehingga seorang muslim mampu 
memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan 
sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Swt. maupun yang terkait 
dengan manusia dan lingkungan.
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Seseorang yang memahami 
dasar-dasar Islam dan keesaan 
Allah, esensi dan sifat-sifat-Nya 
(tauhid) akan terhindar dari 
perilaku sirik. Seseorang yang 
mengerti dan memahami  ilmu 
al-Quran akan mudah baginya 
membaca al-Qur’an sesuai dengan 
kaidah tajwid, memahami arti 
dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal nabi 
Muhammad Saw., sunnah  dan kehidupannya akan menjadikan Rasulullah 
Saw. sebagai suri tauladan dalam kehidupannya.

b. Ilmu Fardu Kifayah

Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari 
sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim 
lainnya. Di antaranya, ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, 
yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui 
pengalaman, pengamatan dan penelitian seperti kedokteran, fisika, 
kimia, biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, matematika, 
pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang manusia, dua jenis ilmu tersebut, baik yang fardu 
‘ain maupun fardu kifayah harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar 
karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu 
tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. 

Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ‘ain menjadi dasar dan asas utama 
untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Karena tugas ilmu-ilmu yang 
bersifat fardu ain adalah menuntun manusia yang menuntut ilmu yang 
bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seorang muslim yang baik. 

Gambar: Mempelajari ilmu agama 
hendaknya sedini mungkin

Gambar: ilmu-ilmu untuk tetap tegaknya syari’at Islam
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a. Menjadikan Manusia Memiliki Keunggulan dari Makhluk Lainnya

Manusia oleh Allah Swt. diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka 
bumi. Dengan ilmu yang dimiliki manusia unggul dibandingkan  dengan 
makhluk- makhluk lain sehingga manusia mampu menjalankan fungsi 
kekhalifahannya dengan baik dan benar. Hal tersebut tercermin dari kisah 
kejadian manusia pertama dalam al-Qur’an surat al-Baqarah/2:31-32 
yang berbunyi:

Artinya:  “Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, 
kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, 
“Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini,  jika kamu yang benar!”(31) 
Mereka menjawab, “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami  ketahui selain 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah 
Yang Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”(32)

b. Mengangkat Derajat Seorang Manusia

3. Keutamaan dan Kemuliaan Ilmu

Ilmu dapat mengangkat 
pemiliknya menjadi orang 
yang terhormat dan memi-
liki kedudukan. Semua itu 
dapat disaksikan dalam ke-
hidupan sehari-hari bagaima-
na kehidupan seseorang yang 
memiliki ilmu akan berbeda 
dengan orang yang tidak 
memiliki ilmu. Hidupnya akan 
lebih sejahtera secara materi.  
Allah Swt. mengabarkan bah-
wa ilmu mampu mengangkat 
derajat seseorang  dalam Q.S al-Mujadalah/58: 11 yang berbunyi: 

Gambar: ilmu dapat mengangkat 
derajat seseorang
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c. Warisan Para Nabi

Para nabi merupakan orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Swt. 
Dengan ilmu yang dimilikinya, mereka mengajarkan kebenaran kepada 
manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka 
mendekatkan diri kepada Allah swt., tepatlah dikatakan sebagai para 
pewaris, yaitu para ulama. Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadis :

 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 
maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 
Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.

Artinya: Dari Abu Darda’ r.a., Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya 
ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak pernah 
mewariskan dinar dan tidak pula dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. 
Maka siapa mengambilnya, sungguh telah mengambil bagian yang besar”. 
(H.R. Tirmidzi)

d. Ilmu adalah Imamnya Amal

Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada 
ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam 
keseharian apa pun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu 
agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Swt. tidak 
tertolak. 
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4. Dalil Perintah Menuntut Ilmu

 Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah  
ilmu. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya  teks-teks dalil yang berasal 
baik dari al-Qur’an maupun hadis tentang hal tersebut. Konteks dalilnya 
pun beraneka ragam. Ada yang sifatnya memberi dan menjelaskan anjuran, 
ada juga yang menyebutkan keutamaan-keutamaan ilmu dan menuntut 
ilmu serta celaan terhadap orang-orang yang tidak berilmu. Salah satunya 
adalah tentang anjuran menuntut ilmu yaitu Q.S. at-Taubah/9: 122 yang 
berbunyi:

Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi 
(ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara 
mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka 
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.”

Bersama kelompokmu, carilah dalil naqli baik dari al-Qur’an ataupun 
hadis yang berisi tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu selain yang 
sudah diungkapkan di atas. Presentasikan hasil pekerjaanmu di depan 
kelas!

Aktivitas 3.4

Dalam buku Al-Qur’an 
& Tafsir Kementerian Agama 
RI dijelaskan bahwa Allah 
Swt. menyatakan bahwa tidak 
semua orang beriman harus 
ikut berperang apabila perang 
tersebut dapat dilakukan oleh 
sebagian umat Islam. Dengan 
demikian, dalam kehidupan 
masyarakat harus ada pembagian 
tugas. Sebagian umat Islam 

Gambar:  Membaca buku jendela 
mengenal dunia dan pengetahuan



70  

berangkat berperang dan sebagian lagi belajar mencari ilmu serta 
mendalami ilmu agama. Ini dilakukan agar ajaran Islam dapat dipahami 
turun temurun kepada umat Islam yang lain sehingga kecerdasan umat 
Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan.  Hal itu berarti bahwa orang 
yang berjuang mencari ilmu sama nilainya dengan orang yang berjuang di 
medan pertempuran. Mereka sama-sama berjihad walau dalam bidang dan 
cara yang berbeda.

Tujuan menuntut dan mendalami ilmu agama adalah untuk 
mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat 
disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat. 
Pada kenyataanmya, di dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua umat 
Islam mampu mendalami agama Islam terkait dengan kesibukan profesinya. 
Oleh karena itu, harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan 
waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu 
agama. Dengan demikian, proses penyebaran  ilmu tersebut, dan aktivitas 
dakwah Islam tetap berjalan dengan baik . 

Kewajiban menuntut ilmu, menurut pengertian yang tersurat dari  Q.S. 
at-Taubah/9: 122  adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem 
dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa 
serta tatacara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan 
lingkungannya. 

Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat 
mencerdaskan kehidupan umat Islam dan tidak bertentangan dengan 
norma-norma agama, wajib dipelajari. Oleh karena umat Islam ditunjuk oleh 
Allah Swt. sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah Swt. memerintahkan 
untuk memakmurkannya dan menciptakan kehidupan yang baik. Ilmu 
pengetahuan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. 

Dari penjelasan di atas,  dapat diambil suatu pengertian bahwa 
setiap orang mukmin dalam bidang ilmu pengetahuan, memiliki tiga 
macam kewajiban, yaitu (1) menuntut ilmu, (2) mengamalkannya dan 
mengajarkannya kepada orang lain.

Carilah ayat-ayat al-Qur’an atau hadis yang terkait dengan perintah 
menuntut ilmu! Tulis di buku tugas, dan kumpulkan!

Aktivitas 3.5
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5. Etika dalam Menuntut Ilmu

Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan 
ilmu yang bermanfaat   dan mampu mengantarkan menjadi orang 
yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, beberapa hal harus 
diperhatikan ketika menuntut ilmu, antara lain sebagai berikut.

a. Meluruskan niat

Dalam ajaran Islam segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung 
dari niat dan tujuannya. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang 
yang menuntut ilmu sangat ditekankan  agar dengan niat yang 
ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan 
sukses dalam menjalani kehidupannya kelak. Adapun niat yang harus 
dimiliki para penuntut ilmu adalah :

1) dalam rangka melaksanakan perintah Allah Swt. dan Rasulullah 
Saw.;

2) untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan 
kebodohan orang lain;

3) mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan 
terarah; dan

4) menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat 
dan mendapatkan husnul khatimah;

b. Bersikap hormat terhadap guru

Setiap penuntut ilmu wajib 
memiliki rasa hormat terhadap 
guru. Guru merupakan seseo-
rang yang memberikan ilmu 
yang dengan ilmunya ia men-
jadikan orang tersebut menjadi 
mulia, baik di kehidupan dunia 
maupun di akhirat. Salah satu 
cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan 
santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah 
meninggal dunia. 

c. Awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdo’a kepada Allah 
Swt.

Gambar: Hormat pada guru agar 
memperoleh keberkahan
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Berdoalah kepada Allah Swt setiap mengawali sesuatu yang baik, 
termasuk dalam hal menuntut ilmu setidaknya dengan membaca 
basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. 
Rasulullah Saw. bersabda:

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, Rasululah Saw. bersabda : 
“Setiap perkataan atau perkara yang mempunyai nilai kebaikan, tetapi 
tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, maka terputus berkahnya.” 
( H.R. Ahmad)

Salah satu doa untuk memulai proses menuntut ilmu adalah:

                                

                          

 Artinya: “ Ya Allah tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia 
untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan 
orang-orang yang saleh”.

Dan salah satu doa yang dibaca setelah selesai menuntut ilmu 
adalah:

 

Artinya: “Ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar  
dan berikan karunia kepada kami agar dapat mengikutinya. 
Dan tunjukanlah kepada kami yang buruk itu buruk dan berikan 
kemampuan agar kami dapat menjauhinya.”.

1.  Carilah doa-doa terkait dengan menuntut ilmu selain yang sudah 
dijelaskan!

2.  Hafalkan dan amalkan doa dalam kehidupan sehari-hari!

Aktivitas 3.6
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Seorang yang  menuntut ilmu harus meluruskan niat hanya 
karena Allah Swt. Berdoa kepada Allah Swt. setiap memulai dan 
mengakhiri pembelajaran serta memuliakan guru.  Jika ada sikap 
tidak menyukai guru atau menzaliminya, akan sulit menerima 
ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan guru.  

b. Hindari perbuatan maksiat

Berbuat maksiat merupakan salah satu penghalang dalam 
menutut ilmu karena dengan berbuat maksiat membuat 
seseorang menjadi tidak fokus tentang apa yang dipelajarinya.

c. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat

Pada hakikatnya sebuah ilmu itu ada pada pengamalannya karena 
dengan mengamalkan berarti seseorang sudah mengerjakannya. 
Hal ini berarti seseorang tersebut sudah mendapatkan ruh dari 
apa yang dilakukan. 

d. Memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa

Kesungguhan dalam menuntut ilmu merupakan suatu keharusan 
bagi seorang penuntut ilmu. Kesiapan jiwa dan raga dan 
pengorbanan waktu, tenaga serta biaya merupakan bagian dari 
kesungguhan. Bentuk dari semangat dan kesungguhan dalam 
menuntut ilmu dapat berupa kerja keras untuk bisa menguasai 
ilmu tersebut dengan cara mencatatnya dengan baik dan mau 
mengulangi kembali apa yang dipelajari dengan membaca dan 
menghafalnya berulang-ulang. Apabila ada kesulitan dalam 

6. Kiat-Kiat dalam Menuntut 
Ilmu

Proses menuntut ilmu me-
rupakan suatu aktivitas yang 
dilakukan oleh seseorang 
dalam rangka memperoleh 
pengetahuan. Agar 
memperoleh kemudahan, 
perlu diperhatikan hal-hal 
berikut ini.

a. Penuhi etika dalam 
menuntut ilmu

Gambar: Berdoalah terlebih dahulu 
sebelum belajar
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menuntut ilmu, segeralah introspeksi diri, bertawakal pada Allah; terus 
berusaha jangan patah semangat; bertanya kepada orang yang berilmu 
sebab penilaian itu tidak hanya pada hasil tapi juga pada proses.

e. Mau mengajarkan kepada orang lain

Mengajarkan ilmu yang sudah 
dikuasai kepada orang lain pada 
hakekatnya adalah memelihara ilmu 
tersebut supaya tidak hilang dan 
tetap ada dalam diri. Mengajarkan 
ilmu yang bermanfaat kepada orang 
lain merupakan salah satu bentuk 
amal  jariah seorang muslim. Ilmu 
yang manfaat itu sendiri adalah 
ilmu yang diamalkan dan diajarkan 
pada orang lain. Dengan begitu 
pula, berarti orang tersebut sudah 

f. Pelajari biografi orang-orang yang 
ternama dalam menuntut ilmu

Baca dan pelajari biografi para ulama 
dalam menuntut ilmu, sehingga 
dapat mengetahui bagaimana 
perjuangan dan kesulitan mereka 
dalam menuntut ilmu. Dengan 
mempelajarinya, diharapkan ada 
inspirasi bagi penuntut ilmu agar 
bersemangat dalam mencari ilmu. 

memiliki andil mengentaskan kebodohan.

1.  Carilah kisah teladan dari para ulama atau para tokoh lainnya dalam 
menuntut ilmu!

2.  Presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas!

Aktivitas 3.7

Gambar: berbagi ilmu agar 
hidup bermanfaat

Gambar: baca kisah para 
pencari ilmu agar terinspirasi
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7. Hikmah Menuntut Ilmu

Salah satu ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu. Keutamaan bagi orang 
yang menuntut ilmu banyak disebutkan baik dalam al-Qur’an maupun 
hadis. Adapun ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syar’i. Sementara 
selain ilmu syar’i, hukumnya tergantung pada kemanfaatan ilmu tersebut 
bagi umat Islam. Bila ilmu tersebut dapat menambah semangat untuk 
belajar Islam dan mendekatkan diri pada Allah Swt., maka ilmu tersebut 
sudah menunjukkan keutamaanya. Adapun hikmah bagi orang yang 
menuntut ilmu adalah sebagai berikut:

a. Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Swt.

Dalam Q.S. Faathir/35: 28 Allah Swt. berfirman:

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak 
yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam 
warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut 
kepada-Nya, hanyalah para ulama.  Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha 
Pengampun.”

b. Memudahkan jalannya menuju surga, mendapat rida malaikat, 
mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan 
menjadi pewaris para nabi.

Menuntut ilmu memudahkan jalan seseorang menuju surga kelak; 
mendapatkan rida para malaikat, dan selama proses menuntut ilmu 
seluruh makhluk yang ada di alam semesta akan memintakan ampun 
atas kesalahan yang diperbuatnya. Bahkan para penuntut ilmu dan 
ahli ibadah perbandingannya seperti bulan purnama dengan bintang-
bintang di langit dan yang tidak kalah penting para penuntut ilmu 
dinobatkan sebagai pewaris para nabi. Keutamaan menuntut ilmu 
tersebut  tercakup dalam hadis berikut ini:
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Artinya : “Dari Abu al-Darda’ r.a. berkata : Aku mendengar Rasulullah 
Saw. bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka 
Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, dan sesungguhnya 
para malaikat membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu, karena 
rida terhadap apa yang ia perbuat. Sesungguhnya, penghuni langit 
dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampun bagi orang 
yang berilmu. Keutamaan seorang berilmu dibandingkan ahli ibadah 
seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan semua bintang-
bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi, 
dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar atau pun dirham, 
akan tetapi mewariskan ilmu. Maka barangsiapa yang mengambilnya 
berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak”. (H.R. Abu Daud 
dan Tirmidzi)

c. Pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya 
telah wafat. Sebagaimana hadis nabi berikut ini :
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Artinya: Dari sahabat Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah Saw. bersabda: 
“apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, 
kecuali (amal) dari tiga ini : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak 
yang saleh yang mendoakannya. (H.R. Muslim)

Hadis tersebut merupakan dalil terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan 
ilmu serta besarnya buah ilmu. Sesungguhnya pahala ilmu tetap diterima 
oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya diamalkan oleh orang 
lain walaupun ia sudah wafat. Bahkan, seakan-akan orang tersebut masih 
hidup dengan amal salehnya.

Setelah mengkaji materi tentang “Senangnya Menuntut Ilmu dan 
Mengamalkannya”, diharapkan peserta didik , dapat menerapkan karakter 
dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

No.  Butir Sikap Nilai Karakter

1 berdoa kepada Allah Swt. setiap kali 
mengawali belajar atau mengakhirinya

religius

2 mengkaji materi tentang kewajiban 
menuntut ilmu berdasarkan ajaran 
Islam dari berbagai literatur.

gemar membaca, rasa 
ingin tahu

3 mempelajari ayat-ayat Allah Swt. yang 
tertulis maupun yang terhampar di 
alam raya untuk kejayaan agama, 
bangsa dan negara 

religius, cinta tanah air, 
semangat kebangsaan

4 menghormati guru dengan cara 
memberi salam dan mencium 
tangannya ketika berjumpa dan selalu 
mendoa kannya

sopan, santun

5 membantu teman yang sedang 
menghadapi kesulitan dalam masalah 
belajar.

peduli sosial, tanggung 
jawab
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1. Ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan 
yang dimaksud dengan  menuntut ilmu adalah suatu usaha yang 
dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan 
untuk merubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah 
perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki 
kecakapan bukan hanya bersifat intelektual tapi juga yang bersifat 
sosial dan religius.

2. Ilmu menurut ajaran Islam terbagi dua, yaitu: ilmu fardu ‘ain dan ilmu 
fardu kifayah. Ilmu fardu ‘ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari 
oleh setiap muslim, biasanya disebut dengan ilmu agama. Ilmu fardu 
kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim 
mempelajarinya sudah gugur kewajiban muslim lainnya, seperti  ilmu-
ilmu sains.

3. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah  
ilmu. Ini dapat dibuktikan, dengan banyaknya  teks-teks dalil yang 
berasal baik dari al-Qur’an maupun hadis tentang hal tersebut. Konteks 
dalilnya pun beraneka ragam. Ada yang sifatnya anjuran, menyebutkan 
keutamaan-keutamaan ilmu dan menuntut ilmu dan celaan terhadap 
orang-orang yang tidak berilmu. Salah satunya adalah tentang anjuran 
menuntut ilmu yaitu Q.S. at-Taubah/9: 122.

4. Etika dalam menuntut ilmu di antaranya dengan meluruskan niat, 
menghormati para guru dan membaca doa setiap mengawali dan 
mengakhiri pembelajaran. 

5.  Kiat-kiat dalam menuntut ilmu agar diberi kemudahan oleh Allah 
Swt. adalah (1) penuhi adab atau etika ketika menuntut ilmu, (2) jauhi 
perbuatan maksiat, (3) amalkan ilmu yang sudah didapat dengan 
bersemangat, bersungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa dan 
mau mengajarkan kembali pada orang lain. 

6. Hikmah dan manfaat menuntut ilmu di antaranya menjadi orang yang 
takut hanya kepada Allah Swt, dimudahkan jalannya menuju surga, 
diridai malaikat, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah.
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1. Penilaian Sikap

A. Lakukan tugas secara rutin, baik yang terkait dengan ibadah 
mahdah (ritual), seperti salat, puasa sunah, membaca al-Qur’an 
ataupun ibadah sosial seperti membantu teman, kerja bakti dengan 
dengan ikhlas dan senang hati dan kemudian catat semua yang 
kalian lakukan di buku catatanmu!

B. Berilah tanda centang (√) pada kolom berikut dan berikan alasannya!

No Pernyataan
Jawaban

Alasan
S Rg Ts

1 Tumbuh kesadaran dalam diri 

saya untuk bersemangat dan tidak 

mudah putus asa ketika mengalami 

kesulitan dalam belajar.

2 Saya mengulang materi pelajaran 

yang sudah dipelajari pada 

pertemuan dahulu dan mempelajari 

materi pelajaran berikutnya.

3 Saya berusaha untuk merangkum 

semua pelajaran dengan membuat 

catatan dalam buku. 

4 Saya membaca berulang-ulang 

sehingga faham dan hafal untuk 

pelajaran yang bersifat sosial, 

sementara yang eksak saya 

melakukan latihan berulang-ulang.

5 Tumbuh semangat untuk 

melakukan penelitian ilmiah terkait 

ayat-ayat Allah Swt. yang tercipta di 

alam raya.
  Keterangan: S= Setuju, Rg=Ragu-ragu, TS= Tidak Setuju
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2. Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang kalian anggap paling 
benar!

1. Usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan 
dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi 
tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang 
tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual tapi 
juga yang bersifat sosial dan religius. Pernyataan tersebut merupakan 
pengertian dari ....

A. mengamalkan ilmu

B. menyebarkan ilmu

C. mengajarkan ilmu

D. menuntut ilmu

E. memberi ilmu

2. Mencari ilmu menurut ajaran Islam hukumnya terbagi dua, salah 
satunya adalah  fardu ain, yang di maksud dengan hukum fardu ‘ain 
adalah  ....

A. setiap umat Islam wajib untuk mempelajarinya

B. hanya kaum muslimin yang wajib untuk mempelajarinya

C. bila sebagian umat Islam sudah belajar, gugur kewajiban 

D. bila ulama sudah mempelajarinya, yang lain tidak perlu

E. hanya untuk kalangan yang disebut dalam al-Qur’an

3. Ilmu yang dibutuhkan oleh manusia untuk tetap tegaknya agama 
Islam, hukumnya termasuk fardu kifayah. Contohnya adalah seperti 
pernyataan di bawah ini, kecuali ....

A. menghafalkan al-Qur’an dari juz 1 hingga 30 juz

B. mempelajari tata cara menulis indah ayat-ayat al-Qur’an

C. mempelajari ilmu seni membaca al-Qur’an yang disebut qira’ah

D. mengkaji tafsir al-Qur’an serta asbabunnuzul ayat-ayat

E. mempelajari cara membaca al-Qur’an sesuai denngan tajwid

4.  Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan 
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masalah  ilmu. Buktinya banyak dalil al-Qur’an maupun hadis 
tentang hal tersebut. Salah satunya adalah Q.S. at-Taubah/9: 122 
yang berbunyi ....

A. 

B. 

C. 

D. 

E.  

5. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1) Niat Budi dalam menuntut ilmu hanya untuk mencari keridaan 
Allah. 

2) Arum bila bertemu guru selalu memalingkan wajah tidak 
menyapa. 

3) Anisah sangat rajin membicarakan kelemahan teman-teman 
sekelasnya. 

4) Erika melakukan penggalangan dana sosial agar dipuji orang 
lain

5) Fajri menyontek saat ulangan agar nilainya baik.  

Dari pernyataan di atas, perilaku yang sudah sesuai dengan etika 
menuntut ilmu adalah … .

A. Budi

B. Arum

C. Anisah

D. Erika

E. Fajri
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6. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini!

(1) Jauhi perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Swt.

(2) Belajar hanya ketika akan mengahadapi ulangan saja.

(3) Memiliki semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar.

(4) Tidak mudah putus asa ketika menemui kesulitan dalam belajar. 

(5) Jarang berdoa kepada Allah Swt. termasuk ketika akan belajar.

Dari pernyataan di atas, kiat-kiat menuntut ilmu ditandai nomor … .

A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3), (4)

D. (2), (3), (4)

E. (2), (4), (5)

7. Menghormati guru merupakan salah satu adab ketika seseorang 
menuntut ilmu. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan hal-hal 
terkait dengan menghormati guru adalah ….

A. bersikap sopan dan santun apabila berbicara kepadanya

B. mengucap salam dan mencium tangannya apabila berjumpa

C. tidak memotong pembicaraa guru ketika sedang menjelaskan

D. memberikan julukan yang tidak baik kepada guru-gurunya

E. senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia akhiratnya

8. Kesungguhan merupakan salah satu kunci sukses untuk meraih sesuatu, 
begitu juga dalam menuntut ilmu. Contoh sungguh-sungguh dalam 
menuntut ilmu seperti pernyataan di bawah ini, kecuali ....

A. mengulang pelajaran yang sudah dipelajari

B. membaca berulang-ulang hingga paham dan hafal

C. mencatat dengan baik hal-hal yang dijelaskan oleh guru

D. menyisihkan dari uang jajan untuk membeli buku 

E. sering meninggalkan jam pelajaran di kelas 

9. Mengajarkan kembali ilmu yang dimiliki kepada orang lain, sehingga 
orang tersebut terbebas dari kebodohan merupakan amal jariah. Yang 
dimaksud dengan amal jariah adalah  ....
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A. amal yang tidak terputus walau orang tersebut sudah wafat

B. perbuatan yang dilakukan manusia untuk kebahagiaan diri

C. amalan yang mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan

D. salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Swt.

E. perbuatan yang dilakukan dalam rangka menuntut ilmu

10. Perhatikanlah pernyataan di bawah ini!

(1) Mendapatkan kehormatan sebagai orang yang sempurna.

(2) Menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Swt semata.

(3) Dimudahkan jalannya menuju surga yang penuh kenikmatan.

(4) Didoakan oleh seluruh makhluk yang berada di alam semesta.

(5) Adanya jaminan dari Allah Swt. untuk mendapatkan kekayaan. 

Dari pernyataan di atas, hikmah menuntut ilmu ditandai nomor … .

A. (1), (2), (3)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3), (5)

D. (2), (3), (4)

E. (2), (4), (5)

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Benarkah ilmu lebih dibutuhkan manusia melebihi kebutuhannya 
terhadap makan dan minum? Jelaskan! 

2. “Penuntut ilmu  wajib menghormati guru dan berterima kasih 
kepadanya”. Bagaimana menurut pendapatmu tentang pernyataan 
tersebut!

3. Bagaimanakah cara mengatasi rasa putus asa ketika mengalami 
kesulitan dalam menuntut ilmu? Jelaskan!

4. Pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya 
telah meninggal dunia? Mengapa demikian? Jelaskan!

5. Tulislah satu dalil tentang perintah menuntut ilmu, baik dari al-Qur’an 
maupun hadis, berikut artinya!
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Lakukan studi pustaka untuk menggali lebih dalam tentang kisah-kisah 
para ulama dalam menuntut ilmu. Kumpulkan bukti-buktinya dalam 
bentuk laporan! 

3. Penilaian Ketrampilan

Kegiatan aplikatif dan bermakna

Di bawah ini, adalah kegiatan yang perlu kalian lakukan berupa kegiatan 
aplikatif dan bermakna yang terkait dengan materi pembelajaran yang 
sedang dipelajari! 


