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ABSTRAK 

Akhlak yang mulia merupakan cerminan dari kepribadian seseorang, selain 

itu akhlak yang mulia akan mampu mengantarkan seseorang kepada martabat 

yang lebih tinggi. Perhatian Rasulullah SAW dalam mendorong umatnya 

agar yang berbudi pekerti yang baik akan terangkat derajatnya sejajar dengan 

orang-orang yang aktif mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

 

Penelitian ini mengkaji rumusan masalah “Bagaimana konsep pendidikan 

akhlak dalam kitab ayyuhal walad, yang bertujuan untuk mengetahui konsep 

pendidikan akhlak perspektif  Imam Al-Ghazali dalam kitab ayyuhal walad. 

Yang dikaitkan dengan pendidikan islam saat ini. 

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Dan metode yang digunakan dalam menganalisis data nya adalah 

Aontent Analysi. Metode pengumpulan datanya yang dipakai adalah metode 

dokumentasi, dengan menggunakan primer yaitu kitab Ayyuhal Walad, 

sedangkan data sekundernya  menggunakan buku-buku lain yang berkaitan 

dengan judul skripsi ini. 

 

Berdasarkan penelitian ini,  bahwa nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Ayyuhal Walad dan relevansinya terhadap pendidikan islam meliputi empat 

hal :1) akhlak kepada Allah yang meliputi, taqwa, iklas, tawakal, 

bersungguh-sungguh, istiqamah, menghidupkan malam. 2) akhlak pendidik 

meliputi sikap professional, riyadhah dan kepribadian baik. 3) akhlak dalam 

belajar, meliputi niat yang baik, memanfaatkan waktu, sabar, menghormati 

giru dan larangan untk berdebat. 4) akhlak dalam pergaulan, meliputi 

membantu orang fakir, berperilaku baik kepada orang lain. Nilai pendidikan  

akhlak dalam kitab Ayyuhal Walad mempunyai relevansi dengan konsep 

pendidikan islam saat ini baik terkait dengan tujuan pendidikan islam, 

kurikulum pendidikan , pendidik dan peserta didik. 

 

 

 

Kata kunci : Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab Ayyuhal Walad 







iv 
 

MOTTO 

                

Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada 

mereka) akhlak  yang Tinggi Yaitu selalumengingatkan(manusia) 

kepada negeri akhirat.(Q.S Saad; 46).1 

 

 

 

   

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV.Diponegoro,2010), 

h.456 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dan pengertian dalam  

memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa 

istilah yang dipakai dalam  judul. Skripsi berjudul “Konsep Pendidikan 

Akhlak Perspektif Imam Al- Ghazali Dalam Kitab Ayyuhal Walad dan 

Relevansinya Dalam Pendidikan Agama Islam Saat ini. 

1. Konsep  

 Konsep adalah idea tau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa 

konkret. Atau konsep juga berarti rancangan surat, ide atau pengertian.
1
 

2. Definisi Pendidikan  

Pendidikann dalam kamus besar bahsa Indonesia ( KBBI) , pendidikan 

adalah suatu proses untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang 

maupun sekelompok dengan tujua mendewasakan melalui usaha 

pengajaran dan pelatihan.
2
  

Pendidikan dilihat dari sudut bahasa Arab maka pendidikan mencakup 

berbagai pengertian, antara lain tarbiyah, tahzib, ta‟lim, ta‟dib, siyasat, 

mawa‟izh, „ada ta‟awud dan tadrib. Sedangkan untuk istiah tarbiyah, tahzib, 

                                                             
1
 Abdul Chaer, Kamus Populer Praktis. (Jakarta : Rineka Cipta). 2010, h.73 

2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Departemen Pendidikan Nasional, cet 3, 2005), h. 

263 

1 



2 
 

 

 

dan ta‟dib sering dikonotasikan sebagai pendidikan, ta‟lim diartikan 

pngajaran, siyasat diartikan siasat, pemerintahan politik atau pengaturan, 

muwa‟izh diartikan pengajaran atau peringatan, ada ta‟awwud diartikan 

pembiasaan dan tadrib diartikan pelatihan. 

Istilah diatas sering digunakan oleh beberapa ilmuwan sebagaimana 

Ibn Miskawaih perbedaan itu tidak menjadikan penghalang dan para ahli 

sendiri tidak mempersoalkan penggunaan istilah diatas, karena pada dasarnya 

semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam satu kesimpulan awal, 

bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untyuk 

menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. 

John Dewey berpendapat mengenai pendidikan merupakan suatu 

proses pembentukan kemampuan dasar yang fundaenta, baik mengangkat 

daya pikir intelektual, maupun daya perasaan menuju kearah tabiat manusia 

biasa.
3
 

Sedangkan Abudi Nata berpendapat pendidikan adalah suatu usaha 

yang didalamnya ada proses belajar untuk menumbuhkan dan menggali  

segenap potensi, fisik, psikis, bakat, dan sebagainya yang dimiliki oleh para 

manusia.
4
 Karena didalamnya ada suatu proses maka hasilnya akan berubah 

dari awal sebelum seseorang itu mendapatkan pendidikan sampai ia seleai 

mendapat didikan. 

                                                             
3
 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, ( Jakarta, Bumi Aksara, 2001), h. 1 

4
Abudin Nata, Pemikiran Pendidikan Ilam dan Barat, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), h. 19  
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3. Akhlak 

Akhlak menurut Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali 

adalah Al-khuluq (jamaknya Al-akhlak) ialah ibarat (sifat atau keadaan ) dari 

perilaku yang konstan (tetap) dari padanya tumbuh perbuatan-perbuatan 

dengan wajar dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. 

Akhlak yang sesuai dengan akal pikiran dan syariat dinamakan akhlak mulia 

dan baik. Sebaliknya akhlak yang tidak sesuai (bertentangan) dengan akal 

pikiran dan syariat dinamakan akhlak sesat dan buruk, hanya menyesatkan 

manusia belaka.
5
 

4. Perspektif  

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, 

kepercayaan dan lain-lain.
6
 

5. Relevansi  

Relevansi adalah keterkaitan, hubungan atau kecocokan.
7
 

6. Era  

Era adalah rentang masa, kurun waktu, rentang sejarah, perputaran 

zaman.
8
 

7. Kontemporer (saat ini) 

                                                             
5
 Zainudddin, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.102-

103 
6
 Farid Hamid, Kamus Ilmiah Populer Apollo, (Surabaya. Bumi Aksara, 2009), h.487 

7
 https:kbbi.web.id/kontemporer 

8
 Undang-undang Guru dan Dosen, (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 

h.157 
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Kontemporer adalah pada waktu yang sama, sewaktu, pada masa kini, 

dewasa ini.
9
 

B. Alasan Memilih judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis mengungkap judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Melihat begitu banyaknya para tokoh dalam pemikirannya tentang 

pendidikan akhlak di abad 21 ini dan dengan  pemikiran yang bermacam-

macam  serta perspektif yang berbeda dari setiap tokoh maka saya ingin 

mengetahui bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut para tokoh 

dengan konsep pendidikan akhlak perspektif Abu Hamid Muhammad Ibn 

Muhammad Al-Ghzali. 

2. Dan penulis ingin mengetahui apa saja komponen-komponen pendidikan 

akhlak perspektif Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali dan 

bagaimana relevansinya pada pendidikan saat ini. 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam  menjalani kehidupan, manusia tidak akan lepas dari kegiatan 

pendidikan, baik pendidikan dalam bentuk fisik maupun pendidikan dalam 

bentuk psikis.
10

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

memperbaiki kehidupan sosial guna menjamin perkembangan dan 

kelangsungan hidup masyarakat. Manusia sebagai masyarakat dengan 

                                                             
9 Ibid  
10

 Najib Sulham, Pendidikan Berbasis Karakter, (Surabaya, PT. Jepe Press  Media Utama, 

2010), Cet. 1, h.53 
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berbagai lapisannya, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga 

dalam hidup dan kehidupan mempunyai tendensi kearah kemajuan dan 

perkembangan yang positif, kearah yang lebih baik dari sebelumnya.
11

 

Pada hakikatnya akhlak menurut Abu Hamid Muhammad Ibn 

Muhammad Al-Ghzali itu harus mencangkup dua syarat diantaranya yang 

pertama bahwa perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali 

dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan. Sedangkan 

syarat yang kedua adalah bahwa perbuatan yang konstan itu harus tumbuh 

dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya tanpa pertimbangan dan 

pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan-tekanan, paksaan-paksaan dari 

orang lain atau pengaruh-pengarukh dan bujukan-bujukan yang indah 

sebagainya.
12

 

Bangsa kita sangat mengaruh harapan kepada dunia pendidikan . dari 

pendidikan inilah diharapkan masa depan dibangun dalam landasan yang kuat. 

Landasan yang berpijak pada norma-norma moral agama. Landasan yang 

mampu memandirikan anak bangsa dengan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

                          

             

                                                             
11

 A. Syaifudin, Percikan Pemikiran Al-Ghazali, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.9 
12

 Ibid, h.102-103 
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Artinnya : Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Mereka 

menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui 
selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana
13

." (Q.S Al Baqarah (2) ayat 31-32). 

 

Maksud ayat diatas, bahwa manusia adalah makhluk yang bisa di didik 

dan di ajar. Untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia memerlukan 

pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan 

merupakan bagian yang amat terpenting dari kehidupan manusia sekaligus 

membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. 

Fenomena yang terjadi saat ini ialah bangsa Indonesia tengah 

dihadapkan dengan masalah degradasi akhlak yang sangat memprihatinkan. 

Jika diabaikan tanpa adanya upaya untuk memperbaiki serta peduli, maka 

akan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia sendiri. Diakui atau tidak, 

saat ini memang telah terjadi krisis akut yang telah sampai pada tingkat 

mengkhawatirkan dengan melibatkan investasi dan harapan milik kita yang 

paling berharga yaitu anak-anak atau peserta didik. 

Berangkat dari masalah-masalah yang terjadi mengenai akhlak maka  

menurut penulis sangat penting untuk memakai pemikiran Abu Hamid 

                                                             
13

 Departemen Agama RI, Alqur’an Terjemahan, (Bandung: CV. Diponegoro,2010), h.6 
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Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali dalam pendidikan akhlak yang 

menurut penulis sangat efektif untuk digunakan. Oleh karenanya penulis akan 

menggunakan dan juga akan memaparkan pendapat  Al- Ghazali dalam 

mengatasi degradasi akhlak. 

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali mengatakan 

bahwa akhlak ialah suatu haiat atau bentuk dari suatu jiwa yang benar-benar 

telah meresap dan dari situlah timbulnya berbagai perbuatan dengan cara 

spontan dan mudah, tanpa dibuat-buat dan tanpa membutuhkan pemikiran 

atau angan-angan.
14

 Dan menurutnya , bahwasanya karakter atau akhlak itu 

tidak bisa begitu saja ada dalam diri manusia, tetapi harus selalu di biasakan dan 

dijaga agar menjadi sebuah sikap baik dalam diri manusia itu sendiri.
15

 

jika selama ini pendidikan akhlak dititik beratkan pada pihak sekolah 

terkhusus bagi guru agama, sedangkan dari pihak keluarga tidak 

menanamkannya pula atau menganggap bukan tanggungn jawab orang tua 

melainkan hanya tanggung jawab guru agama disekolah saja.
16

 Maka 

anggapan sedemikian adalah salah. 

Karena dalam pembentukan kepribadian bukan merupakan sesuatu hal 

yang tidak mungkin memerlukan tiga unsure yang ikut andil didalamnya yaitu 

                                                             
14

 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, (Bandung, Al-Maktabah At-Tijjariyah Al-Kubro, 

1975), h.505 
15

 Nur Asiah, Pemikiran Al-Ghazali Progesif dalam Pendidikan Inovatif, (Bandar Lampung, 

Fakta Press, 2006), Cet.1, h.107 
16

 Marzuki, Pendidikan Karakter, (Jakarta, Amzah, 2015), Cet,1, h.65 
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dari tiga unsure pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dari 

ketiga unsure tersebut harus ada kesadaran masing-masing pihak untuk saling 

melengkapi dalam mewujudkan pendidikan yang dapat mencetak insane yang 

memilikik kepribadian luhur.
17

 

Dalam kaitan ini, maka nilai-nilai akhlak yang mulia hendaknya 

ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agama dan diawali dalam 

lingkungan keluarga melalui pembudayaan dan pembiasaan. Kebiasaan ini 

kemudian dikembangkan dan aplikasikan dalam pergaulan hidup 

kemasyarakatan dan di sekolah. Disini diperlukan pelopor para pemuka 

agama serta lembaga-lembaga keagamaan yang dapat mengambil peran 

terdepan dalam membina akhlak mulia di kalangan umat.
18

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa , akhlak merupakan sifat 

alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan 

dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung jawab, hormat 

terhadap orang lain, dan nilai-nilai akhlak lainnya.
19

 

                   

                                                             
17

 Paul Suparno, Pendidikan Karakter Disekolah, (Yogyakarta, PT Kanisius, 2005), h.65 
18

 Said Aqil Husain Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 

Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h.27 
19

 E.Mulyasa, Manajamen Pendidikan Karakter, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013), h.3 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu 

bersama orang-orang yang benar.
20

 (Q.S. At-Taubah. Ayat : 119) 

Secara historis pendidikan akhlak merupakan misi utama para rasul, 

Islam hadir sebagai gerakan untuk menyempurnakan akhlak. Sejak abad ke-7 

secara tegas Rassulullah Muhammad SAW. Menyatakan bahwa tugas utama 

dirinya adalah untuk menyempurnakan akhlak.
21

 Bahwa pada dasarnya 

pendidikan yang berbentuk pembentukan akhlak merupakan kebutuhan utama 

bagi tumbuhnya cara beragama yang dapat menciptakan peradaban. 

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali adalah hujjatul 

Islam dan pemberi hujjah tentang agama, yang telah mencapai dar assalam 

(tempat tinggal yang damai).
22

 Penghimpunan ilmu yang berserakan yang 

berkemampuan tinggi didalam menjelaskan persoalan, baik yang bersifat 

nash, maupun yang bersikap gagasan. Ibnu An-Najjar berkata “ Al- Ghazali 

adalah imam para fuqaha”, seorang rabbani dikalangan umat Islam, dan 

seorang dari ahli ijtihad di zamannya serta sebagai permata disetiap masa.
23

 

Oleh karenanya, peneliti merasa bahwa konsep pendidikan menurut 

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali sangatlah tepat untuk 

diteliti. Terutama mengenai pendidikan akhlak maka untuk mengetahui 

konsep pendidikan akhlak seperti apa yang menurut Abu Hamid Muhammad 

                                                             
20 Departemen Agama RI, Op.Cit, h.206 
21

 Achmad Sunarto & Syamsudin Nor, Himpunan Hadist Shahih Bukhari, (Jakarta: An-Nur 

Press, 2005), h.8 
22

 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Jilid 1, (Bandung, Marja, 2011), h.16 
23

 Achmad Sunarto & Syamsudin Nor, Op.Cit, h.17 
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Ibn Muhammad Al-Ghzali, maka peneliti mengangkat judul skripsi: 

“KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIF ABU HAMID 

MUHAMMAD IBN MUHAMMAD Al-Ghzali DALAM KITAB AYYUHAL 

WALAD DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN SAAT INI” 

D. Fokus Masalah 

Agar  tidak terjadi kesimpangsiuran atau dalam rangka menyamakan 

persepsi terhadap permasalahan ini, maka penulis merasa perlu kiranya 

membuat pembatasan masalah agar pembahasannya lebih jelas dan terarah. 

Studi ini akan penulis batasi pada pembahasan pendidikan akhlak 

menurut konsep Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali yang 

meliputi: 

1. Pengertian pendidikan akhlak 

2. Kurikulum pendididikan Islam 

3. Tujuan pendidikan akhlak 

4. Pendidik 

5. Peserta didik 

6. Relevansisnya konsep  pendidikan akhlak menurut Imam Al- Ghazali 

terhadap pendidikan saat ini 

E. Rumusan Masalah 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang 

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, 
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antara peraturan dan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.
24

 

Adapun rumusannya dibuat dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Akhlak  Perspektif Imam Al-Ghazali dalam 

Kitab Ayyuhal Walad ? 

2. Bagaimana Relevansi Konsep Akhlak  dalam Kitab Ayyuhal Walad 

terhadap Pendidikan Saat ini ? 

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Hasil Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

kajian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep akhlak. 

2. Untuk mengetahui konsep akhlak perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitab 

ayyuhal walad. 

3. Untuk menganalisa konsep akhlak perspektif Imam Al-Ghazali yang di 

aplikasikan pada pendidikan Islam saat ini. 

Adapun kegunaan dari penulisan ini diharapkan data dijadikan sebagai 

berikut: 

1. Secara teoritis adalah sebagai sumbangsih terhadap pengembangan 

keilmuan khususnya tentang konsep pendidikan akhlak atas pemikiran Abu 

Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali. 

                                                             
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D), 

(Bandung, CV. ALFABETA 2001), h.52 
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2. Secara praktis adalah dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis 

bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan konsep pendidikan akhlak 

atas pemikiran Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah strategi umum yang dianut dalam 

pengumpulan data dan analisa data yang perlu guna untuk menjawab 

persoalan yang di hadapi, sebagai rencana menjawab persoalan yang 

diselidiki. Adapun menurut Prof. Dr. Sugiyono metode penelitian diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
25

 

Maka secara metodis, penulisan “Konsep Pendidikan Akhlak 

Perspektif Imam Al-Ghazali dalam Pendidikan Islam Saat ini” akan 

menyajikan perihal jenis penelitian, metode pengumpulan data dan penyajian 

data. 

1. Jenis Penelitian 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian adalah 

metode studi pustaka (Library Reseach) yaitu teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pad subyek penelitian, melainkan melalui beberapa 

buku, dapat berupa, buku-buku, majalah-majalah, pamphlet, documenter, serta 

sumber-sumber lainnya yang relevan.
26

 

                                                             
25

 Sugiyono, Op.Cit, h.3 
26

 S. Nasution, Metode Research : Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.145 
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Sedangkan menurut Moh.Nazir mengatakan studi kepustakaan 

(Library Reseach) ialah upaya menggali teori-teori yang telah berkembang 

dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode serta teknik 

penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau menganalisa data, sehingga 

diperoleh orientasi yang lebih luas dari masalah yang dipilih.
27

 

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya 

prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data yang dinyatakan 

secara verbal dan klasifikasinya bersifat teoritis. Tidak diolah melalui 

perhitungan matematik dengan berbagai rumus statistik. Namun pengolahan 

datanya disajikan secara rasional dengan menggunakan pola pikir menurut 

hukum-hukum logika. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah deskriptif 

analitis dan krisis terhadap data yang bersifat kualitatif. Untuk mengkaji dan 

mendeskripsikan dan menganalisa dengan nalar kritis, maka di gunakan 

pendekatan deskriptif analitis. 

3. Sumber data 

Yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti, sesuai 

dengan penelitian pustaka (library reseach), maka sumber data dalam 

penelitian ini ada dua macam : sumber data primer dan sumber data skunder 

 

                                                             
27

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jasifkarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.93 
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a. Sumber Data Primer  

Sumber primer merupakan sumber pokok yang digunakan daam 

penulisan ini yang relevan denganyang pembahasan, dalam hal ini penulis 

menggunakan : Ayyuhal Walad (wahai anakku yang tercinta) Karangan 

Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan sumber data pada peneliti. Diatara sumber data sekunder yang 

akan dipakai adalah berupa dokumen-dokumen dan buku-buku yang 

mengulas tentang Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghzali, dan 

riwayat hidup. Yaitu, Kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali 

4. Analisa Data 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yaitu 

dengan cara mencatat, mengutip, dan mengedit, kemudian diproses dalam 

pengolahan data dengan jalan mengelompokkan sesuai dengan bidang pokok 

bahasan masing-masing. Bahan yang telah dikelompokkan tersebut 

selanjutnya disusun, sehingga pembahasan yang akan dikaji dapat disusun 

secara sistematis untuk selanjutnya digunakan kedalam proses analisis data. 

Setelah data diolah dan disusun, maka yang kemudian dilakukan adalah 

menganalisis data. Dalam menganalisis data tersebut, sebelumnya penulis 

mengkaji objek penelitian yang akan diteliti. Dikarenakan dalam penelitian ini 

yang akan dijadikan objek penelitian adalah objek teori dan kajian teori, 
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sehingga umtuk menganalisis data tersebut penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis deduktif yang penerapannya adalah untuk menganalisa 

objek penelitian yang kajiannya bersifat teoritis. 

Metode deskriptif analisis deduktif adalah menarik suatu kesimpulan 

dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan 

menggunakan penalaran atau resiko (berfikir rasional). Sedangkan deskriptif 

analisa yaitu dimana data-data yang terkumpul diuraikan, ditafsirkan, 

dibandingkan persamaan dan perbedaannya dengan fenomena tertentu yang 

diambil bentuk kesamaannya serta menarik kesimpulan.
28

 Dalam menerapkan 

metode deskriptif analisa deduktif ini, peneliti menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Teknis Analisis Isi (content Analysis) 

Analisi ini berarti metode apapun yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan 

secara obyektif dan sistematik, analisis ini (content analysis) adalah teknik 

sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat 

untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang terpilih. Dengan menggunakan analisis isi, akan diperoleh 

suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan 

oleh media masa, kitab suci, atau sumber informasi lain secara obyektif, 

sistematis, dan relevan. 

                                                             
28

 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.15 
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b. Teknik Koherensi 

Teknik koherensi adalah suatu proposisi atau makna pernyataan dari 

suatu pengetahuan bernilai benar bila proposisi terdahulu yang bernilai benar. 

Metode koherensi ini dugunakan dalam rangka membedah dan 

menginterpretasikan pemikiran seorang tokoh, semua konsep dan segala aspek 

yang dilihat menurut keselarasannya antara yang satu dengan yang lain. 

c. Teknik Analisis Komparatif 

Dalam bidang pendidikan, peneliti komparatif tepat digunalan apabila 

peneliti ditujukan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena dan fakta 

pendidikan, berikut factor-faktor yang terlibat didalamnya. Teknik analisi 

komparatif ini berguna sebagai pembanding dari pendapat tokoh yang menjadi 

obyek penelitian dengan pendapat tokoh lainnya pada bagian-bagian tertentu 

saja dan tidak pada semua pokok bahasan yang ditujukan untuk membuat 

generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka 

berfikir tertentu.
29

 

5. Alat Pengumpul Data 

Dokumen meraupakan salah satu alat yang digunaan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah catatan 

tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

                                                             
29

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.102 
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menyajikan akunting, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi 

kealamiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan memberikan 

kesempatan untuk memperluas tubuh pengetahuan terhadap suatu yang 

diselidiki. Catatan dapat berupa secarik kertas yang berisi tulisan yang 

mengenai kenyataan, bukti atau informasi , dapat pula berupa foto.
30

 

H. Tinjauan Pustaka 

Kegiatan tinjauan pustaka ini merupakan kegitan yang meliputi, 

mencari, membaca, menelaah dan mencari laporan-laporan penelitian dan 

bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan denga penelitian yang 

akan dilakukan penulis. Prof. Dr. Sutrisno Hadi, MA, mengartikan bahwa 

tinjauan pustaka sebagai suatu riset atau penelitian kepustakaan yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dalam rangka menyusun teori yang 

ada, kaitrannya dengan judul ini untuk memperoleh landasan teori ilmiah.  

Tinjauan pustaka penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian 

dan kajian terhadap tema yang dilakukan, serta untuk memberika daya 

berbeda antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, hal ini ditunjukan 

agar orisinalitas penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari 

unsur duplikat. Sejauh pengamatan peneliti secara spesifik penelitian tentang 

“Konsep Akhlak Perspektif Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-

Ghzali dalam Kitab Ayyuhal Walad dan Relevansinya Terhadap Pendidikan 

                                                             
30

 Sedarmayanti, Syaifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 

2002), h.86 
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Islam Saat ini” belum ada, tetapi beberapa penelitian tentang Akhlak 

pemikiran Al-Ghazali penulis temukan sebagai berikut : 

1. Muhail, mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Dengan judul skripsi konsep 

pendidikan akhlak dalam perspektif Al-Ghazali. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui konsep pendidikan spiritual perspektif Al-Ghazali. 

Yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian muhail 

yaitu pada penelitian diatas menyimpulkan tentang pendidikan akhlak yang 

mendasari ilmu pengetaghuan. Pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Sedangkan pada penelitian 

yang penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Akhlak 

perspektif Imam Al-Ghazali. 

2. Siswanto, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, skripsi 

yang ditulis berjudul konsep pendidikan dalam perspektif Al-Ghazali pada 

tahun 2009, dalam skripsi ini menjelaskan tetang konsep pendidikan menurut 

Al-Ghazali, kurikulum, pendidik, pesertta didik, metode dan media, aspek-

aspek pendidikan dalam pandangan Al-Ghazali. 

Terdapat perbedaan antara dua tema ini dengan skripsi Muhail dan 

Siswanto diatas. Pada penelitian yang ditulis siswanto lebih kepada konsep  

pendidikannya. Sedangkan pada penelitian Muhail lebih spesifik yaitu konsep 

pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak  

Kata pendidikan akhlak berasal dari kata dua kata yaitu pendidikan 

dan akhlak, masing-masing perkataan tersebut dapat didefinisikan sebagai 

berikut:  

a. Pengertian Pendidikan Akhlak  

Akhlak didapat dari bahasa arab dari kata “khuluqun” bentuk jamak 

dari kata “khuluq” yang mempunyai arti budi pekerti , perangai, tingkah laku 

atau tabiat, kebiasaan atau adat, keperwiraan, ketsatriaan, kejantanan, agama 

dan kemarahan (Al- Ghodhob). 

Dari kata khulqun, hal ini sangat memungkinkan bahwa tujuan dari 

akhlak adalah ajaran yang mengatur hubungan dari manusia kepada sang 

khaliq dan makhluk lain. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin 

bahwa akhlaq adalah ”sebuah bentuk ungkapan yang tertanam dalam jiwa 

yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.
1
 

                                                             
1
 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumudin Juz 3, (Bandung, Marza, 2016), h.45 
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Akhlak dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti budi 

pekerti, kelakuan.
2
 Artinya akhlak adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh 

seseorang, entah baik maupun buruk.  

Akhlak juga bisa dikatakan sebagai proses perkembangan, dan 

pengembangan akhlak adalah sebuah proses berkelanjuta dan tak pernah 

(never ending process) selama manusia hidup dan selama sebuah bangsa ada 

dan tetap berusaha. Pendidikan akhlak harus menjadi bagian terpadu dari 

pendidikan alih generasi agar menciptakan generasi yang berakhlak. 

Akar dari semua tindakan yang jahat dan buruk, tindakan kejahatan 

terletak pada hilangnya akhlak. Akhlak yang kuat adalah sandangan 

fundamental yang memberikan kemampuan kepada populasi manusia untuk 

hidup bersama dalam kedamaian serta membentuk dunia yang dipenuhi 

dengan kebaikan dan kebajikan, yang bebas dari kekerasan dan tindakan-

tindakan yang tidak bermoral. 

Karean pendidikan akhlak tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja 

tanpa adanya upaya-upaya cerdas dari pada pihak yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan. Pendidikan akhlak tidak akan menghasilkan manusia 

yang pandai sekaligus menggunakan kepandaiannya dalam rangka bersikap 

dan berperilaku baik atau berakhlak mulia. 

Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan akhlak tidak hanya 

mengajarkan mana yang benar mana yang salah kepada peserta didik, tetapi 

                                                             
2
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Op, Cit, 2005, h.205 



21 
 

juga menanamkan kebiasaan tentang yang baik sehingga peserta didik paham, 

mampu merasakan, dan mau melakukannya.
3
 

2. Dasar Akhlak dan Tujuan Pendidikan Akhlak 

1. Dasar Akhlak 

Dasar religius adalah yang bersumber dari ajaran agama. Dasar 

religius ilmu pendidikan Islam adalah Al-Qur’an , As sunnah dan Ijtihad.
4
 

a. Al-Qur’an 

Dasar pelaksanaan penddikan Islam terutama adalah Al-Qur’an dan 

Al- Hadist. Seperti dinyatakan dalam ayat ini : 

           

Artinya : Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. 

(Q.S Al-Qalam :4)
5
 

 

b. Al- Hadist 

Al- Hadist adalah sumber kedua hukum Islam, segala aktivitas umat 

Islam termasuk aktivitas dalam pendidikan setelah di dasarkan kepada Al-

Qur’an maka kemudian didasarkan kepada Hadist sebagai sumber hukum 

kedua dalam Islam. 

 انما بعثت الءتمم مكارم االءخل ق

                                                             
3
 Daryanto Suryati Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter, (Yogyakarta, Gava Media 

, Cet 1, 2013), h.4 

 
4
 Abdul Mujib dan Jusuf, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2008), h.12 
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (CV Diponegoro: Bandung, 

2010),h,564 
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Artinya : Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan (mendidik) 

karakter manusia.(H.R. Ahmad) 

2. Tujuan Pendidikan Akhlak  

Memang tidak dapat diingkari bahwa sudah sangat mendesak 

pendidikan akhlak diterapkan didalam lembaga pendidikan kita. Alasan-alasan 

kemerosotan moral, karena kemanusiaan yang terjadi tidak hanya dalam diri 

generasi muda kita, namun telah menjadi ciri khas abad kita, seharusnya 

membuat kita perlu mempertimbangkan kembali bagaimana lembaga 

pendidikan mampu menyumbangkan perannya bagi perbaikan kultur. Sebuah 

kultur yang membuat peradaban kita semakin manusiawi.
6
 

Pendidikan akhlak berarti pendidikan yang bertujuan untuk 

membantu agar siswa-siswa mengalami, memperoleh, dan memiliki akhlak 

kuat yang diinginkan. Misalnya, jika ingin akhlak yang jujur terjadi, maka 

pendidikan akhlak suatu usaha membantu siswa agar nilai kejujuran itu 

menjadi miliknya dan menjadi bagian hidupnya yang memengaruhi seluruh 

cara berpikir dan bertindak dalam hidupnya kemudian diharapkan kejujuran 

itu menjadi tabiatnya dalam kehiidupan dimanapun. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang 

mempunyai fungsi untuk membantu perkembangan manusia untuk mencapai 

                                                             
6
 Doni Koesoema A, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 

h.91 



23 
 

manusia seutuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Zahara Idris bahwa 

tujuan pendidikan adalah memberikan bantuan terhadap perkembangan anak 

seutuhnya. Dalam arti, supaya dapat mengembangkan potensi fisik, emosi, 

sikap, moral, pengetahuan dan keterampilan semaksimal mungkin agar 

menjadi manusia dewasa.
7
 

Mahmud Yunus mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah 

membentuk putra-putri yang berakhlak mulia berbudi luhur, bercita-cita 

tinggi, berkemauan keras, beradap sopan, baik tingkah lakunya, tutur 

bahasanya, jujur dalam segala perbuatan suci murni hatinya.
8
 

Pandangan Imam Al-Ghazali terkait dengan dinamika akhlak sangat 

mungkin. Perubahan sikap seseorang sewaktu-waktu dan bukanlah 

pembawaan dari lahir.seperti orang yang dulunya malas kemudian menjadi 

rajin, itu sangat mungkin terjadi. Ini merupakan kritik Imam Al-Ghazali 

kepada aliran nativisme yang menyebutkan bahwa tidak ada perubahan akhlak 

pada manusia.
9
 

Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tersebut mengindikasikan bahwa 

akhlak sangatlah arif dan bijak yang bisa menyesuaikan dengan zamannya. 

Sedangkan pendidikan adalah usaha untuk membantu dan menolong 

                                                             
7
 Zainuddin, Op.Cit, h.46 

8
 Moh Jamil, Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Syeikh Muhammad Syakir, (Jakarta, Hida 

Karya, Agung, 2010), h.38 
9
 Imam Al- Ghazali, Op.Cit, h.69 
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pengembangan manusia sebagai makhluk individu sosial, makhluk susila dan 

keagamaan. Mengingat pendidikan adalah sebuah proses maka tujuannya juga 

mengalami perubahan sesuai perkembangan teknologi dan perkembngan 

zaman. Menurut Bloom dan kawan-kawannya menetapkan bahwa untuk 

menjabarkan tujuan pendidikan, mereka merujuk pada tiga ranah,
10

 antara 

lain:  

a. Pembinaan daerah kognitif 

b. Pembinaan daerah afektif 

c. Pembinaan daerah motor skill 

Apabila dikaitkan dengan ajaran Islam maka tujuan pendidikan tidak 

dapat lepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu untuk menciptakan 

pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertaqwa kepadaNya dan dapat 

mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat.
11

 

Rumusan tujuan pendidikan dan akhlak diatas hakekatnya dapat 

dilakukan melalui motivasi pribadi dan orang lain untuk mencontoh akhlak 

Nabi. Artinya, bahwa berbagai aktivitas kehidupannya selalu melakukan 

sesuatu dengan mengikuti akhlak nabi, baik dalam rangka pembentukan 

sebagai seorang pribadi terhadap orang lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan 

                                                             
10

 Nasir Ridwan, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah 

Arus Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.59-67 
11

 Azra Azumardi, Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium, (Jakarta: 

PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), h.8 
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bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah terciptanya manusia yang beriman 

perilaku lahir dan batin yang seimbang. 

Tujuan merupakan salah satu pokok dalam pendidikan, karena tjuan 

dapat menentukan setiap gerak, langkah dan aktivitas dalam proses 

pendidikan. Muhammad Said mengemukakan bahwa, tujuan pendidikan 

merupakan garis akhir yang hendak dicapai. Pembahasan tentang tujuan 

pendidikan senantiasa berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Dengan kata 

lain,  tujuan pendidikan dapat ditafsirkan sebagai turunan dari tujuan hidup 

orang dewasa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan 

merupakan alat untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

3. Ruang Lingkup Akhlak 

Dalam ilmu ushul fiqih yang menjadi rujukan pencarian hukum maka 

dikenal prinsip Maqasid Al syari’ah yang tidak lain merupakan salah satu 

prinsif fiqih yang mengkaitkan dengan akhlak. Segala sesuatu menjadi benar 

apabila tidak bertentangan dengan lima prinsip utama kemaslahatan (al 

maslahalih dharuriyah). Maka merujuk pada prinsip tersebut, didapatkan 

ruang lingkup akhlak harus berpedoman pada : 

a. Hifdu ad-Din (Menjaga Agama), tidak boleh satu ketetapan yang 

menimbulkan rusaknya keberagamaan seseorang 
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b. Hifdu al-Aql (Menjaga Akal), tidak boleh ada ketetapan mengganggu akal 

sehat, menghambat perkembangan pengetahuan atau membatasi kebebasan 

berfikir 

c. Hifdu an-Nafs (Menjaga Jiwa), tidak boleh suatu ketetapan yang 

mengganggu jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain menderita 

d. Hifdu an-Nasl (Menjaga Keluarga), tidak boleh ada ketetapan yang 

menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang tua 

dan anak 

e. Hifdu al-Mal (Menjaga Harta), tidak boleh ada ketetapan menimbulkan 

perampasan kekayaan tanpa hak 

Ahmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa cakupan akhlak meliputi 

semua aspek kehidupan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai 

makhluk individu, makhluk sosial, khalifah dimuka bumi serta sebagai 

makhluk ciptaan Allah SWT.
12

 

Dengan demikian Basyir merumuskan bahwa ruang lingkup akhlak 

sebagai berikut : 

a. Akhlak terhadap Allah SWT 

b. Akhlak terhadap Keluarga 

c. Akhlak terhadap Masyarakat 

                                                             
12

 Mujiono, Imam, Ibadah dan Akhlak dalam Islam cetakan 2, (Yogyakarta: UII Press 

Indonesia, 2002), h.94 
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d. Akhlak terhadap Makhluk lain 

Apabila dipadukan, antara prinsip Maqasid al Syari’ah dengan rumusan 

Akhmad Azhar Basyir tentang ruang lingkup akhlak maka terlihat ada salah 

satu aspek yang tertinggal yaitu aspek pemeliharaan terhadap harta. Akhlak 

bagaimana manusia bersikap terhadap harta sangat diperlukan mengingat 

banyak manusia tergelincir pada lubang kesesatan dikarenakan oleh harta. 

4. Macam-Macam Akhlak 

 Akan ada hal nya hakikat akhlak sendiri adal suatu sifat yang telah 

meresap didalam hati yang dari padanya muncul bermacam-macam perbutan 

baik maupun turun. Maka akhlak terbagi menjadi dua macam yaitu akhlak 

terpuji (akhlak mahmudah dan akhlak tercela (akhlak madzmumah). 

1. Akhlak Mahmudah 

Adalah perilaku manuisa yang sesuai dengan tuntunan Nabi 

Muhammad Saw dan dipandang baik oleh beliau. Jadi pandangan baik 

berakhlak bagi seseorang itu dinilai bukan dari pengakuan dirinya melainkan 

berdasarkan norma-norma agama,  dalam hal ini usaha dari Rassulullah 

SAW.
13

 

Akhlak mahmudah sering disebut juga dengan akhlak terpuji, diantara 

contohnya adalah : 
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 Al-Ghazali, Metode Penaklukan Jiwa Perspektif Sufistik, (Bandung:Mizan,2o13), h.74 
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a. Iklas 

Iklas menurut bahasa berarti suci, bersih, murni atau tidak tercampur 

dengan apapun. Sedangkan menurut istilah iklas adalah mengerjakan suatu 

perbuatan (amal atau ibadah) semata-mata hanya mengharap ridha dari Allah 

SWT. Artinya apabila seorang muslimmengerjakan suatu amal atau ibadah, 

maka niatnya harus bukan karena ingin dipuji, ingin dilihat orang lain atau 

ingin mendapat nama dan sebagainya, tetapi semata-mata hanya karena Allah 

SWT.
14

 

Menurut karman, supiana dalam bukunya Materi Pendidikan Agama 

Islam, secara umum ,iklas berarti hilangnya rasa pamrihatas segala sesuatu 

yang dilakukan. Menurut kaum sufi, seperti dkemukakan Abu Zakarya Al-

Anshari, orang yang iklas adalah orang yang tidak mengharapakan apa-apa 

lagi. Karena itu, jika seseorang masih mengharapkan imbaan dari 

perbuatannya, maka iklasnya tidak sempurna, bahkan disebut sebagai orang 

yang riya’. Jadi iklas itu bersihnya motif dalam berbuat, semata-mata hanya 

mengharap ridha dari Allah SWT dan tidak ingin meminta imbalan apapun 

kecuali hanya dari Allah SWT.
15
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 Imam Suraji, Etika dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist, (Jakarta:Pustaka Al 

Husna,2006), h.241 
15

Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam Cet. Ke-2 (Bandung:Remaja 

Rosdakarya Ofset,2003), h.233  
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b. Sabar  

Sabar menurut bahasa adalah tabah hati, menahan diri atas keluh kesan 

dan berani atas sesuatu. Jadi sabar dapat diartikan sebagai dengan menerima 

segala penderitaan dan tabah dalam menghadapi godan hawa nafsu. Secara 

istilah sabar sering diartikan keteguhan pendirian dan keyakinan dalam 

menjalankan semua aktifitas kehidupan dengan Allah, aktifitas yang 

berhubungan dengan diri sendiri, dan aktifitas yang berhubungan dengan 

makhluk yang lainnya.
16

 

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Akhlak Seorang Muslim, sabar 

adalah tahan menderita yang tidak disenangi dengan ridha dan menyerahkan 

diri kepada Allah. Dan bukanlah disebut sabar, orang menahan diri dengan 

paksa, tetapi sabar yang hakiki adalah sabar yang berdiri atas menyerah 

kepada Allah dan menerima ketetapan Allah dengan lapang dada.
17

 

Sedangkan menurut Bakry dalam bukunya Akhlak Muslim, sabar 

adalah ketetapan hati dan kemantapan jiwa menghadapi kesulitan-kesuitan. 

Tidak resah, gelisah dikala ditimpah masalah. Dengan dada lapang, pikiran 

tenang dan imam yang tidak tergoyangkan ketika mengalami kesulitan dan 

tetap dihadapi dengan bijaksana. Pikiran tetap tenang, dan pedoman agama 

tetap dipegang. Dengan sifat sabar seperti itu banyak kesulitan dapat diatasi.
18
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Oemar Bakry, Akhlak Muslim, (Bandung:Angkasa,1993), h.36 
17

 Muhammad Al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim, Cet, Ke-1 (Semarang: CV 

Wicaksono,1980), h.258 
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 Oemar Bakry,Op.Cit, h.55 
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Kebalikan dari sabar adalah sifat putus asa, yakni ketidak mampuan 

seseorang menanggung derita atas musibah dan ketidak sanggupan seseorang 

tekun dalam suatu kewajiban. Putus asa adalah ciri kelemahan mental.
19

 

c. Benar  

Benar atau jujur daam bahasa arab disebut sidiq. Secara singkat 

benar/jujur dapat diartikan dengan menyampaikan segala sesuatu dengan 

kenyataan yang ada. Benar/jujur harus meliputi seluruh aktifitas setiap 

muslim, dimulai dari niat sampai pada pelaksanaannya, baik berupa 

perkataan, tulisan, persaksian atau perbuatan-perbuatan lainnya. Kebenaran 

atau kejujuran akan menciptakan kebersamaan, saling pengertian dan 

kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya ketidak jujuran atau 

ketidak benaran akan menimbulkan kecurigaan, fitnah, perselisihan, dan 

permusuhan dalam pergaulan.
20

 

Kebalikan kebenaran dan kejujuran adalah dusta atau curang , sifat  

dan sikap ini membawa kepada bencana dan kerusakan bagi pribadi dan 

masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah merajalelanya dusta dan curang 

maka akibatnya dapat mengacaukan system sosial masyarakat tempat 

tinggalnya. 
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 M. Yatimin Abdullah, Op.Cit. h.42 
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 Imam Suraji, Op.Cit, h.250 
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d. Berani  

Syaja’ah (berani) bukanlah semata-mata berani berkelahi dimedan 

laga, melainkan suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan 

berbuat menurut semestinya. Orang yang menguasai jiwanya pada masa-masa 

kritis ketika bahaya diambang pintu, itulah orang yang berani.
21

 Lawan sifat 

syaja’ah adalah al-jubnu (pengecut). Sifat ini adalah sifat penakut bagi tiap 

pribadi sebelum memulai suatu langkah yang berarti dan menyerah sebelum 

berjuang. Sifat pengecut dipandang sebagai sifat hina dan membawa manusia 

kepada kemunduran.
22

 

e. Taubat  

Taubat secara bahasa berarti kembali. Sedangkan secara istilah taubat 

diartikan sebagai kembali kepada kesucian atau kebenaran setelah seseorang 

melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Taubat juga dapat diartikan dengan 

membetulkan sikap yang salah dengan mendekatkan diri kepada Allah secara 

sungguh-sungguh. Selanjutnya dapat berusaha menjalankan perintah-Nya. 

Jadi taubat adalah tekad yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan 

perbuatan dosa dan kemudian berketetapan hati untuk tidak lagi melakukan 

tersebut.
23

 

Akhlak baik merupakan sifat pemimpin para Rasul dan sebaik-baik 

perilaku orang-orang yang jujur. Sesungguhnya akhlak yang baik itu sebagian 
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 Burhanuddin Salam, Etika Individual, (Jakarta:Rineka Cipta,2000), h.184 
22

 M. Yatimin Abdullah, Op.Cit, h.45 
23
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dari iman, buah perjuangan batin orang-orang yang bertakwa dan 

pendisiplinan dari kaum ahli ibadah.
24

  

Allah akan senantiasa memberikan jaminan kemulyaan didunia dan 

diakhirat kepada orang yang memiliki akhlak baik dalam pergaulan maupun 

dalam peribadatan. Orang yang bergaul secara baik dengan sesame manusia 

hingga tidak pernah melakukan kedzaliman dan kedustaan terhadap sesame 

maka maka dia termasuk golongan orang-orang yang berbakti akan 

mendapatkan balasan dari apa yang telah diperbuatnya.
25

 

2. Akhlak Madzmumah 

Adalah akhlak yang tercela yang tidak patut dimiliki oleh seorang 

muslim apalagi melakukannya. Akhlak madzmumah sering disebut juga 

akhlak tercela.
26

 

Adapun yang termasuk akhlak madzmumah diantaranya adalah : 

a. Riya  

Riya secara bahasa berarti memperlihatkan. Sedangkan secara istilah 

riya adalah memperlihatkan amal kebajikan supaya dilihat dan dipuji orang 

lain. Riya dapat diartikan juga sebagai melakukan amal kebajikan tidak untuk 

mencari pujian dari orang lain.
27
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 Humadi Tatapangarsa, Akhlak Mulia, (Surabaya:Bina Ilmu,1980), h.147 
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 Abu Firdaus al-Hawani, Membangun Akhlak Mulia dalam Bingkai Al-Qur’an dan As-
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Riya adalah amal yang dikerjakan dengan niat yang tidak iklas , 

variasinya bermacam-macam. Amal itu sengaja dikerjakan dengan maksut 

ingin dipuji orang lain. Bias juga diartikan riya adalah beramal kebaikan 

karena didasari ingin mendapatkan orang lain agar dipercaya orang lain, agar 

dicintai orang lain, karena ingin dilihat orang lain. Riya merupakan penyakit 

rohani, biasanya ingin mendapatkan pujian orang lain, sanjungan, tetapi dapat 

menghalangi manusia dari jalan Allah.
28

 

b. Takabur  

Takabur menurut bahasa membesarkan diri atau menganggap dia lebih 

dari orang lain. Sedang secara istilah takabur adalah dapat diberi pengertian 

sebagai suatu sikap mental yang memandang rendah orang lain dan 

memandang tinggi dan mulia dirinya sendiri.
29

 

Takabur (sombong) yaitu menganggap dirinya lebih dari yang lain 

sehingga ia berusaha menutupi dan tidak  mau mengakui kekurangan dirinya, 

selalu merasa benar, lebih kaya, dan lebih beruntung dari yang lain. Maka 

biasanya orang seperti ini memandang orang lain lebih buruk, lebih rendah, 

dan tidak mau mengakui kelebihan orang tersebut, sebab tindakan itu 

menurutnya sama dengan merendahkan dan menghinakan dirinya sendiri.
30
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c. Mengadu domba 

  Mengadu domba dalam bahasa arab disebut juga dengan namimah. 

Namimah atau mengadu domba adalah mengungkapkan pembicaraan 

seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan antara keduanya. 

Mengadu domba dapat melalui perkataan, tulisan maupun isyarat. Sedang 

yang diungkapkan dapat berbentuk perkataan, kehinaan yang merendahkan 

serta kejahatan-kejahatan yang menjauhka manusia dari Tuhan semesta alam 

dan menyeranya kedalam jalan syetan yang terkutukyang metrupakan pintu 

terbuka menuju Allah yang menyala dan membakar hati.
31

 

B. Pendidikan Islam 

1.Pengertian Pendidikan Islam  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), bahwa pendidikan 

adalah suatu proses untuk mengubah sifat atau karakter dan tingkah laku 

seseorang maupun sekelompok dengan tujuan untuk medewasakan seseorang 

melalui usaha pengajaran dan pelatihan.
32

 

Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai pranata yang dapat 

menjalankan tiga fungsi sekaligus. Pertama, mempersiapkan generasi muda 

untuk memegang peranan pada masa yang akan datang. Kedua, mentransfer 

nilai dalam memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat 

bagi kelangsungan hidup. Ketiga, mentransfer pengetahuan sesuai dengan 
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peranan yang diharapkan. Dengan demikian pendidikan dapat menjadi 

penolong bagi umat manusia.
33

 

Dapat dilihat dari segi bahasa arab bahwa pendidikan mengandung 

berbagai pengertian diantaranya adalah tarbiyah, tahzib, ta’lim, ta’dib, 

siyasat, mawa’izh,’ada ta’awud dan tadrib. Sedangkan untuk istilah 

tarbiyah,tahzib, dan ta’dib sering dikonotasikan sebagai pendidikan. Ta’lim 

sering diartikan pengajaran, siyasat diartikan sebagai siasat, pemerintahan, 

politik dan peringatan. Ada ta’awud diartikan sebagai pembiasaan dan tadrib 

diartikan pelatihan. Istilah itu sering sekali digunakan oleh beberapa ilmuwan 

sebagaimana Ibn al Jazzar al Qairawani membuat judul salah satu judulnya 

adalah Ta’lim Muta’alim, Tharik at-ta’alum. 

Menurut Muhammad Athiyah al Abrasyi bahwa pendidikan Islam tidak 

seluruhnya bersifat keagamaan, akhlak, dan spiritual. Dasar asar pendidikan 

Islam tidak terdapat pandangan yang bersifat materialistis, namun pendidikan 

Islam memandang materi, atau usaha mencari rezeki sebagai masalah 

temporer dalam kehidupan dan bukan tunjukan untuk mendapatkan manfaat 

materi semata-mata, melainkan untuk mendapatkan semata-mata  manfaat 

yang seimbang. Didalam pemikiran al-Farabi, Ibn Sina, dan Ikhwan al-Shafa 

                                                             
33

 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta: Suka-Press, 2014), h.62 



36 
 

terdapat pemikiran, bahwa kesempurnaan seseorang tidak mungkin akan 

tercapai, kecuali dengan menyinergikan antara ilmu dan agama.
34

 

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa dari puncak segala puncak dan 

serendah-rendahnya kehidupan manusia sangat ditentukan oleh sifat 

penguasaan ilmu pengetahuan, kewajiban utama manusia dalam pendidikan 

dan penggalian ilmu pengetahuan adalah tentang Dzat Allah yang 

Mahamutlaq.
35

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses 

mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok yang 

didalamnya terdapat proses belajar untuk menggali potensi fisik, psikis, bakat 

dan minat seseorang. 

2. Dasar Dan Tujuan Pendidikan Islam 

a. Dasar Pendidikan Islam 

Al-Qur’an adalah sumber agama Islam  yang pertama dan yang utama, 

Al-Qur’an yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam, tidak diragukan 

lagi Al-Qur’an sebagai sumber dasar pertama. Didalam Al-Qur’an banyak 

dijelaskan ajaran-ajaran yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha 

pendidikan ini.
36

 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat  Al-Lukman 

ayat 12 yang menjadi salah satu dasar pendidikan Islam yaitu: 
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Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!"(Q.S Al-Baqarah Ayat 31).
37

 

Secara harfiah As-Sunnah adalah jalan hidup yang dijalani atau 

dibiasakan, dana dapun As-Sunah sebagai sumber pendidikan Islam, dapat 

dipahami dari analisa tersebut:
38

 

ًبا  َوََلَتُكْن َخاِمًسا فَ تُ ْهلِ ُكْن َعاِلًما اَْو ُمتَ َعلًَّما اَْو ُمْسَتِمًعا اَْو ُمُِ  
“Jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang belajar, atau orang 

mendengarkan ilmu atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau 

menjadi orang yang kelima maka kamu akan celaka.” (H.R Baehaqi) 

b. Tujuan Pendidikan Islam 

Dalam ajaran Islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan untuk meraih 

tercapainya insan yang beriman dan bertaqwa. Apabila anak didik yang telah 

beriman dan bertaqwa, artinya tujuannya telah tercapai, keimanan seseorang 

hanya dapat dilihat dari amal perbuatannya sebab amal perbuatan menjadi 

indikator yang sangat penting untuk mengukur keimanan seorang muslim.
39
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Beberapa indikator yang menerangkan tercapainya pendidikan Islam 

dapat dibagi menjadi tiga tujuan mendasar:
40

  

1. Tercapainya anak didik yang cerdas. Ciri-cirinya yaitu memiliki 

tingkat kecerdasan intelektualitas yang tinggi sehingga mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun 

membantu orang lain yang membutuhkannya. 

2. Tercapainya anak didik yang memiliki kesabaran atau kesalehan 

emosional, sehingga dapat mencerminkan kedewasaan 

menghadapi masalah pada kehidupannya. 

3. Tercapainya anak didik yang memiliki kesalehan spiritual, yaitu 

menjalankan perintah Allah dan Rasullallah. 

Pendidikan Islam bertujuan membangun karakter anak didik yang kuat 

menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupannya dan telaten,sabar, serta 

cerdas dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

Muhammad Fadhil al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam 

dengan empat macam, yaitu: (1) mengenalkan manusia akan perannya 

diantaranya sesama makhluk lain dan tanggung jawabnya dalamhidup ini. (2) 

mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawab dalam tata 

hidup bermasyarakat. (3) Mengenalkan manusia akan alam dan mengajak 

mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan 
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kepada mereka untuk diambil hikmahnya. (4) mengenalkan manusia akan 

penciptaan alam dan menyuruhnya beribadah kepada Allah SWT.
41

 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Islam 

Adapun segi-segi dan pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam 

sekaligus mejadi ruang lingkup pendidikan Islam adalah: 

a. Perbuatan mendidik itu sendiri 

Yaitu sikap atau tindakan yang menuntun pembimbing, memberikan 

pertolongan dari seorang pendidik Islam. Seoerti halnya diruangan saat 

berlangsungnya proses pembelajaran yang disebut perbuatan mendidik. 

b. Anak didik  

 Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh 

dan berkembang baik secara fisik, psikis, fisik, sosial dan religius dalam 

mengarungi kehidupan didunia dan akhirat kelak.  

Sifat dan kode etik peserta didik  merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakn dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung atau tidak 

langsung.
42

 Al-Ghazali yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, 

merumuskan pokok kode etik peserta didik ialah: 
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1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. 

2. Bersikap Tawadhu. 

3. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji. 

4. Belajar dengan bertahap dan berjenjang dengan memulai pelajaran 

yang mudah. 

5. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. 

6. Belajar ilmui sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu 

lainnya.
43

 

Peserta didik yaitu pihak yang merupakan obyek terpenting dalam 

pendidikan. Hal ini diebabkan perbuatan atau tindakan mendidik atau 

dilakukan hanyalah untuk membawa anak didik kearah tujuan pendidikan 

Islam. 

4. Lembaga Pendidikan Islam 

a. Pengertian Lembaga Pendidikan Islam 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kosakata lembaga pendidikan 

memiliki empat arti, yaitu: (1) asal mula (yang akan jadi sesuatu, (2) bentuk 

(Rupa, wujud) yang asli atau acuan, (3) ikatan (tentang mata cincin, (4) badan 

organisasi.
44
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b. Macam-Macam Lembaga Pendidikan Islam 

Didalam al-quran dan hadist, secara eksplisit tidak disebutkan secara 

khusus mengenai adanya lembaga-lembaga pendidikan sekolah atau 

madrasah. Dalam hal ini lembaga pendidikan selengkapnya dapat di 

kemukakan sebagai berikut:
45

 

1. Rumah (Al-bait) 

Rumah dalam bahasa indonesia diartikan sebagai bangunan tempat tinggal, 

sedangkan dalam bahasa arab diartikan bata, yabitu baytan, yang memiliki 

arti bermalam atau menginap. 

2. Masjid  

Dalam al-Qur’an kosakata masjid disebut sebanyak delapan belas kali dan 

hubungannya dengan berbagai hal dan kegiatan. Dengan demikian masjid 

sebagai tempat ibadah seperti melakukan shalat dan lain sebagainya. 

3. Al-kutab 

Menurut Ahmad Syalabi, bahwa tumbuhnya al-Kuttab yang tugas 

pokoknya adalah mengajarkan al-Qura’an dan dasar-dasar agama Islam 

bermula awal pada zaman permulaan Islam, yaitu pada zaman 

pemerintahan khalifah Abu Bakar. 
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4. Madrasah  

Madrasah ialah isim masdar dari kata darasa yang berarti sekolah. Atau 

tempat untuk belajar. Sebagaimana ahli sejarah berpendapat, bahwa 

madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam muncul dari penduduk 

Nisapur. 

5. Al- Maktabat (Perpustakaan) 

Sejarah mencatat, bahwa perhatian kaum muslimin dizaman klasik 

terhadap pendidikan, bukan hanya dengan membangun gedung-gedung 

sekolah, melainkan juga disertai juga dengan membangun perpustakaan.
46

  

C. Kitab Ayyuhal Walad 

1. Latar Belakang Penulisan Kitab Ayyuhal Walad 

Beberapa pendahuuan belia dalam kitab Ayyuhal Walad menjadi latar 

belakang penulisan kitab ayyuhal walad. Beliau mengarang kitab ini karena 

ada salah satu muridnya yang selalu berkhidmat kepada beliau dan ia tidak 

pernah absen daam belajar membaca ilmu pengetahuan di hadapannya, 

sehingga ia berhasil mengumpulkan ilmu pengetahuan tersebut secara 

mendalam. Ia berhasil menyempurnakan keutamaan jiwa. 

Namun, pada kesempatan hari, ia berfikir tentang keadaan dirinya dan 

terlintaslah dalam pikiran muridnya didalam hati kecilnya seraya berkata 

dalam hati “saya telah membaca macam-macam ilmu pengetahuan. Lalu, 

manakah ilmu yang bermanfaat bagiku esok, dan menghiburku kelak nanti 
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didalam alam barza, dan manakah yang tidak bermanfaat bagiku sehingga aku 

dapat meninggalkannya. 

Pemikiran semacam ini yang selalu menghinggapi sehingga ia menulis 

surat kepada gurunya Imam Al-Ghazali. Ia menayakan berbagai masalah, 

meminta nasehat dan do’a. dan berikut kutipan pendahuluan belia dalam kitab 

ayyuhal walad yang menjadikan beliau mengarang kitab ini, yang artinya: 

“segala puji milik Allah , Tuhan semesta alam. Dan kesudahan baik itu 

bagi mereka yang bertaqwa. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah 

limpahkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan keluarganya. Ketahuilah, 

bahwa ada seorang murid zaman dahulu, senantiasa berkhidmat kepada 

seorang guru besar Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad 

Bin Muhammad Al-Ghazali. Ia tidak pernah absen dalam belajar dan 

membaca ilmu pengetahuan dihadapannya, sehingga ia berhasil 

mengumpukan ilmu pengetahuan  tersebut secara mendalam, ia juga berhasil 

menyempurnakan keutamaan jiwa.
47

 

Namun, pada suatu hari, ia berfikir tentang keadaan dirinya dan 

terlintaslah dalam hati kecilnya “saya telah membaca bermacam-macam ilmu 

pengetahuan. Lalu, manakah ilmu yang bermanfaat bagiku esok, dan 

menghiburku didalam kubur, dan manakah ilmu yang tidak bermanfaat bagiku 

sehingga aku dapat menghindarinya. 
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Pemikiran semacam ini selalau menghinggapi dirinya sehingga ia 

menulis surat kepada gurunya Imam Al-Ghazali. Ia menanyakan berbagai 

masalah, meminta nasihat dan do’a. walaupun karangan-karangan Al-Ghazali 

seperti Ihya Ulumuddin dan sebagainya telah penuh berisi jawaban-jawaban 

pertanyaan saya, namun saya berharap agar Asy Syaikh menulis surat 

untukku, dan insyaallah akan ku amalkan isinya. Begitu tulisansang murid 

pada gurunya. Akhirnya Imam Al-Ghazali membalas suratnya sebagai 

jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh muridnya. 

Kitab Ayyuhal Walad adalah salah satu kitab karangan Imam Al-

Ghazali yang berbicara tentang akhlak kepada muridnya, kitab ini berisi 

sebuah nasehat-nasehat kepada muridnya  yang berjumlah dua puluh empat 

secara global namun dalam sebuah nasehat itu ada beberapa lagi hal nasehat. 

Dan disitu juga ada beberapa nasehat tersebut yang agak sama sifat. Karena 

keluasan ilmu beliau nasehat-nasehat tersebut sangat arif dan bijak untuk 

dikaji dan patut juga dilaksanakan bagi murid.
48

 

Nasehat tersebut juga dapat diqiyaskan kepada seorang murid karena 

nasehat itu diperuntukan kepada murid beliau yang ia sebut sebagai anakku , 

ia menganggap muridnya sebagai anaknya sendiri. Hal itu juga dapat 

diterapkan kepada seorang murid agar mempunyai akhlakul karimah. 

 

 

                                                             
48

 Ibid, h.47 



45 
 

2. Ruang Lingkup Pembahasan Dalam Kitab Ayyuhal Walad 

Kitab Ayuhal Walad atau juga diberi nama (Ar-Risalah Al-

Waladiyyah) adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali didalam Parsi, 

kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh sebagian ulama dan 

dinamakan dengan nama yang kita sebutkan nanti. 

Kitab Ayyuhal Walad ini dapat dimulakan didalam kereta api yang 

bernama “Hadhrat Nizamuddin” yang membawa penerjemah dari pada 

Heyderabad, Deccan kekota Lucknow, Uttar Pradesh pada malam Isnin 21 

Jamadilakhir 1417H bersamaan dengan 3 November 1996M. Dan 

Alhamdulillah dapat diselesaikan didalam masjid “Jaamak Masjid” Dehli 

yang bersejarah itu pada hari senin 29 Jamadilakhir 1417 bersamaan denmgan 

11 November 1996, jam 10 pagi. 

Kitab Ayyuhal Walad ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali sebagai 

jawaban kepada sepucuk surat yang dikirim oleh seorang murid beliau yang 

sangat mencintainya, dimana didalam surat itu murid beliu meminta agar 

Imam Al-Ghazali sudi menulis sepucuk surat yang merupakan suatu nasehat 

yang ditujukan kepadanya secara khusus, walaupun ia yakin bahwa isi 

kandungan surat tersebut telah ada termaktub dalam kitab-kitab lainnya.
49

 

Apabila kita coba teliti dari kandungan kitab tersebut maka kita akan 

mendapati bahwa beliau sangat iklas sekali dalam memberikan nasehatnya 
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dan celah-celah ungkapan beliau kelihatan kehebatan Imam Al-Ghazali dalam 

menggambarkan tipuan dunia dan kekalnnya negeri akhirat, dan betapa 

perlunya kita kepada iman dan amal saleh dan kejernihan jiwa. 

Dengan demikian maka terhimpunlah didalam kitab Ayyuhal Walad 

sebuah nasihat Imam Al-Ghazali diantaranya ada dua puluh lima nasehat yang 

beliau tulis. Antara lain:  

 

1. Waktu itu ialah kehidupan 

2. Bagaimana sepatutnya kita menerima nasehat 

3. Ilmu itu tidak bermanfaat kecuali sudah di amalkan 

4. Kadar balasan mengikuti kadar amalan 

5. Iklaskan niatmu 

6. Hakikat hidup, cinta dan amal 

7. Dahulukam belajar ilmu yang fardhu ain 

8. Ilmu saja belum member manfaat akan engkau 

9. Tinggikan cita-citamu, lawanlah hawa nafsumu, dan buatlah bekal 

akhirat 

10. Bangunlah beribadah diwaktu malam 

11. Ibadahmu hendaknya mengikuti hukum syariat  

12. Setelah mengamalkan ilmu barulah engkau mengetahui hakikatnya 

13. Empat sifat kesempurnaan bagi orang yang salik 

14. Wasiat Imam Asy-Syibli ra 
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15. Delapan wasiat Imam Hatim al-Asham ra 

16. Carilah guru yang mursyid 

17. Intisari ilmu tasauf 

18. Hakikat ubudiyah 

19. Hakikat tawakal 

20. Hakikat iklas 

21. Hakikat riya’ 

22. Jangan engkau banyak bertanya, tapi hendaklah banyak beramal 

23. Tinggalkan empat perkara 

24. Kerjakan empat perkara 

25. Penutup dan do’a
50

 

Dengan demikian maka terhimpun nilai kebenaran dengan nilai 

keindahan, inilah sastera Islam, dan inilah nilai sastera yang sebenarnya, 

yaitu iklas, indah, benar dan berkesan. 
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