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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna 

pada Skripsi ini, maka dari itu penulis merasa perlunya penegasan beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan berjudul: Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Bidayatul Hidayah. 

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut: 

1. Nilai 

Nilai berasal dari kata value, dan berasal dari nahasa latin valere atau 

Bahasa prancis kuno valoir. Sebatas makna detatifnya valere, valoir, value atau 

nilai dapat dimaknai sebagai harga. Dalam pendidikan nilai memiliki arti makna 

yang ada dibelakang fenomena kehidupan. Semua harga yang sifatnya material 

merupakan kebutuhan untuk hidup dan semua harga yang sifatnya immaterial 

(abstrak) menjadi esensi kehidupan. Dan dapat dikatakan pula nilai adalah makna 

yang mendahului fenomena kehidupan itu. Ketika nilai berubah maka fenomena 

dapat mengikuti perubahan nilai.
1
 

Dalam uraian diatas, penulis dapat memahami bahwa nilai merupakan 

seperangkat tingkah laku seseorang yang berharga dan menyangkut segala sesuatu 

yang baik atau yang buruk sebagai abstraksi atau maksud dari berbagai 

pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat, baik yang bersumber metafisika, 

teologi, estetika, maupun logika. 

2. Akhlak  

Akhlak berasal dari kata akhlaqa yukhliqu ikhlaqan yang berarti al-sajiyah 

(perangai) ath-thabiah (tabiat), al-adat (kebiasaan), al-muru‟ah (peradaban yang 

baik), dan al-din (agama) Secara istilah akhlak adalah sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan baik tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran, timbul dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan, 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan semata-mata karena Allah SWT.
2
  

Dalam uraian diatas, penulis memahami akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana 

diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu, serta 

tidak memerlukan dorongan dari luar. 
                                                             

1 Mulyana ,Rohmat. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung:Alfabeta Cv 2011) hlm  143 
2 Abbudin. Nata. Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers,2017), hlm  11. 
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3. Imam Al-Ghazali 

Hujjatul Islam Abu Hamid Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Ahmad 

At-Thusi Asy-Syafi‟i Al-Ghazali atau yang lebih masyhur disebut dengan Imam 

Al-Ghazali. beliau adalah seorang ilmuwan dibidang taSAWwuf yang sangat luar 

biasa, beliau dilahirkan dikampung thabaran, thus. Sebuah kota kecil di khurasan 

Persia pada tahun 450 H atau 1058 M. ayah al-ghazali yakni Muhammad adalah 

seorang penenun bulu domba di pasar thus. Imam Al-Ghazali pernah menjabat 

sebagai guru besar di universitas nizamiyah di Baghdad. Imam Al-Ghazali adalah 

murid dari imam al-haramain atau abu al-ma‟ali Dhiya‟u al-din al-juwaini. 

Kepada imam besar inilah Imam Al-Ghazali belajar ilmu pengetahuan seperti 

ilmu kalam, fiqh, ushul fiqh, retorika, mantiq dan filsafat. Sedangkan ilmu 

pengetahuan tentang sufisme beliau dapatkan dari Abu ali al-Farmazi. Imam Al-

Ghazali wafat pada 14 jumadil akhir 505 H/ 19 desember 1111 dalam usia 55 

tahun di desa thus. 

Dari penjelasan diatas, penulis dapat memahami bahwa Imam Al-Ghazali 

adalah seorang ulama‟ yang sangat berpengaruh pada zamannya, beliau pernah 

menjabat sebagai guru besar di universitas an-nidlomiyah di Baghdad pada usia 

34 tahun.selain ilmu filasafat, Imam Al-Ghazali juga memahami dan mendalami 

berbagai cabang ilmu seperti: Ilmu Al-Qur‟an, Ilmu Hadist, Fiqh, Jadal, 

Ushuluddin, Ushul Fiqh, Mantiq, Hikmah dan lain sebagainya, oleh karena 

kecerdasannya itu imam al-haromain memberikannya gelar Bahrul Mughdiq yang 

memiliki arti lautan luas yang tak bertepi.  

4. Kitab Bidayatul Hidayah 

Kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab karangan Imam Al-Ghazali. Kitab 

ini dikarang pada saat Imam Al-Ghazali berada di naisabur yang kedua. Kitab 

Bidayatul Hidayah ini merupakan kitab yang memberikan panduan setiap muslim 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui kitab ini Imam Al-Ghazali ingin 

memberikan bimbingan  kepada setiap muslim untuk menjadi individu yang baik 

dalam pandangan Allah dan Manusia.   

Dari uraian tersebut penulis dapat memahami  Kitab Bidayatul Hidayah 

adalah  kitab tentang akhlak Tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Dan kitab ini 

adalah salah satu kitab yang masyhur yang dipelajari dipondok pondok pesantren, 

lembaga pendidikan islam dan majelis ta‟lim lainnya yang ada di indonesia. Kitab 

yang mencakup tentang akhlak atau tata cara pergaulan dengan pencipta dan 
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dengan sesame manusia ini sangat cocok bagi para pemula untuk mempelajari 

ilmu Tasawuf.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini, 

memiliki dampak negative dan positifnya bagi kehidupan terutama dibidang sikap hidup 

dan perilakunya.
3
.  selain itu terjadi pula perubahan zaman yang disebabkan oleh 

globalisasi yang mengakibatkan perubahan pada seluruh aspek kehidupan baik dari segi 

pendidikan, ekonomi, social dan budaya. Bahkan, moral pada suatu bangsa pun 

mengalami perubahan.  

Dan salah satu dari nilai negative yang menerpa dan menjangkiti keperibadian 

bangsa yang ditimbulkan dari globalisasi adalah timbulnya mental yang hanya 

individualistik yang antipati dan yang hanya memiliki kecintaan yang lebih terhadap 

kekuasaan, harta, kemegahan, kehormatan dan kesuksesan.  

Dalam keseluruhan ajaran islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan 

sangat penting. Akhlak dalam islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, 

tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak, nilai-nilai baik dan buruk, 

terpuji dan tercela berlaku kapan dan dimana saja dalam segala aspek kehidupan, tidak 

dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari 

hubungannya dengan tuhan (Hablum Min Allah) dan hubungan dengan sesame manusia 

(hablum min An-naas). Saat berhubungan dengan manusia seorang manusia seyogyanya 

melakukan hal-hal yang berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat baik norma 

hukum, norma keagamaan, adat kebiasaan, dan norma lain yang berlaku. 

Pendidikan terbaik adalah yang dalam prosesnya mampu mengembangkan fitrah 

peserta didiknya, terutama fitrah akal dan agamanya, dengan fitrah ini, akan dapat 

mengembangkan daya fikir rasionalnya. Sementara melalui pilar-pilar kebaikan pada diri 

peserta didik yang kemudian berpengaruh pada seluruh aktivitas hidupnya sebagaimana 

tujuan diutusnya nabi Muhammad SAW ditengah-tengah masyarakat dan umumnya 

ummat manusia ialah menyempurnakan akhlak manusia. Sebagiamna sabda Rasulullah 

SAW 

 رواه امحد()ِامنَا بُِعثُت الََتَم َمَكارِـِ االخالِؽ 

“Bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan budi pekerti” (HR. Ahmad) 

                                                             
3 Mahjuddin, Akhlak Tasawuf. (Jakarta:Radar Jaya Offset) hlm 43 
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Kerasulan Nabi Muhammad SAW bila ditinjau dari kependidikan dan kejiwaan 

secara luas bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan manusia membersihkan dan 

menyucikan jiwanya memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya xerta membina 

kehidupan spiritualnya.  

Dalam pendidikan nasional,ada satu usaha terpenting dalam pembangunan moral 

bangsa yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran yang penting 

diseluruh jenjang pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 

Pendidikan akhlak disekolah melalui pendidikan agama dan budi pekerti, apalagi 

ditengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat ini kita harus berupaya 

dengan sangat agar meminimalisir kemerosotan akhlak dan budi pekerti. Maka dari itu 

agar pendidikan agama lebih berdaya harus diperhatikannya beberapa problema 

pendidikan akhlak disekolah.  

Pembentukan akhlak adalah salah satu permasalahan yang menarik perhatian para 

ulama dan  ilmuan islam. Perhatian terhadap pendidikan akhlak tampak pada kitab 

Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Melalui kitab ini Imam Al-

Ghazali ingin memberikan bimbingan kepada setiap muslim untuk menjadi individu yang 

baik dalam berhubungan kepada Allah dan Manusia. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, 

Imam Al-Ghazali menjelaskan “apabila engkau sedang duduk bersama orang banyak, 

maka janganlah mengangkat kaki, jangan pula mengelus-elus jenggot atau cincin, 

membersihkan gigi dengna tusuk gigi, membersihkan hidung dengan jari telunjuk, sering 

meludah dan janganlah sering menggeliat atau menguap. Duduklah dengan tenang, 

teratur dalam berbicara, mendengar ucapan orang yang berbicara dengan tanpa 

menampakkan kekeguman yang berlebihan dan jangan meminta kepada orang yang 

berbicara untuk mengulangi ucapannya”. kajian kitab ini sesungguhnya ingin 

mengungkapkan nilai-nilai akhlak ketika berada di kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan harapan pendidikan akhlak yaitu adanya pendidikan akhlak diharapkan agar dapat 

membentuk seorang manusia yang berkarakter,memiliki keimanan yang kuat kepada 

tuhan yang Maha Esa. Dan dapat menciptakan keharmonisan dalam berhubungan 

bermasyarakat. Untuk mencapai semua harapan itu maka diperlukannya realisasi 

dilapangan yang mana salah satunya yaitu menyusun materi akhlak baik pada masyarakat 

hingga satuan pendidikan.  Untuk itu penulis terdorong untuk meneliti nilai nilai akhlak 

yang terkandung dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan imam al-ghazali ini guna 

menambah wawasan serta penulis akan menganalisis metode penerapan akhlak yang 

terdapat dalam kitab tersebut. 
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Selain itu, Kandungan nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam kitab Bidayatul 

Hidayah ini sangat menarik untuk diteliti karena kitab Bidayatul Hidayah ini dapat 

dijadikan pedoman dan pondasi untuk bekal kehidupan seorang muslim. Imam Al-

Ghazali menyusun kitab Bidayatul Hidayah dengan menggunakan Bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti. Kitab Bidayatul Hidayah juga merupakan kitab klasik 

yang masyhur dan dipelajari di pondok pesantren, lembaga pendidikan islam, majelis 

ta‟lim yang ada diindonesia.  

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikembangkan, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini : 

1. Nilai- nilai Akhlak Perspektif  Imam Al- Ghazali dalam Kitab Bidayatul Hidayah 

2. Metode Penerapan Akhlak Perspektif  Imam Al- Ghazali Dalam Kitab Bidayatul 

Hidayah 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian 

ini pada  

1. Nilai-Nilai Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Bidayah Al-

Hidayah. 

2. Metode Penerapan Akhlak Perspektif  Imam Al- Ghazali Dalam Kitab Bidayatul 

Hidayah 

Setelah fokus masalah ditentukan. Selanjutnya ditetapkan sudut tinjauan dari fokus 

tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian ini mengenai Nilai akhlak 

E. Rumusan Masalah 

Masalah diartikan sebagai sebagai kesenggangan Antara yang seharusnya terjadi 

dengan apa yang benar-benar terjadi. Seperti Antara teori dengan praktik, peraturan 

dengan pelaksanaan, dan Antara rencana dan kenyataan. Atau dapat juga dikatakan 

bahwa masalah adalah penyimpangan Antara pengalaman denngan kenyataan, Antara 

apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dengan kompetisi
4
. 

Berdasarkan fokus masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah  

1. Apa saja Nilai-Nilai  Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Bidayah 

Al-Hidayah? 

2. Bagaimana Metode Penerapan Akhlak Perspektif  Imam Al- Ghazali Dalam 

Kitab Bidayatul Hidayah? 

                                                             
4 Romainson Panjaitan, Metodologi Penelitian, (Kupang: Jusuf Aryani Learning, 2017) hlm. 19 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penilitian diartikan sebagai alasan yang mendasari mengapa peneliti ingin 

melakukan penelitian dan apakah yang ingin dicapai oleh peneliti.
5
 Adapun tujuan 

dilakukannya penelitian ini yaitu:  

1. Untuk Mengetahui Nilal-Nilai Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab 

Bidayah Al-Hidayah 

2. Untuk Mengetahui Metode Penerapan Akhlak Perspektif  Imam Al- Ghazali 

Dalam Kitab Bidayatul Hidayah 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini untuk dapat memberikan data akurat terhadap Nilai nilai  

akhlak perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dan Metode 

Penerapan Akhlak Perspektif  Imam Al- Ghazali Dalam Kitab Bidayatul Hidayah 

2. Manfaat praktis  

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada :  

a) Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan 

referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan 

lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam.  

b) Objek pendidikan, baik guru, orang tua maupun siswa dalam 

memperdalam ajaran agama Islam.  

c) Institusi pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam 

penyelenggaraan  

d) kegiatan belajar mengajar. 

 

H. Kajian penelitian terdahulu yang Relevan 

1. Ardiyansyah Permana, dalam skripsinya “ Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Imam 

Al-Ghazali Dalam Kitab Bidayatul Hidayah” dalam skripsi tersebut Ardiyansah 

Permana,membahas tentang konsep pendidikan akhlak dan metode pendidikan akhlak 

yang terdapat pada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Adapun 

perbedaan penelitian Ardiyansyah permana dengan penelitian ini adalah 

penelitiannya terfokuskan pada  permasalahan yaitu konsep akhlak sengankan 

penelitian ini terfokuskan pada nilai akhlak perspektif Imam Al-Ghazali kitab 

                                                             
5 Ibid,. hlm. 17 
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Bidayatul Hidayah dan metode penerapan nilai akhlak perspektif Imam Al-Ghazali 

kitab Bidayatul Hidayah . 

2. Fikriyansayah, dalam skripsinya “Nilai-nilai Materi Pendidikan Akhlak terpuji 

Dalam kitab Al-Minah Al-Saniyah Karangan Syaikh Abd Al-Wahab As-Sya’rani” 

dalam skripsi ini Fikriyansyah membahas tentang nilai nilai pendidikan akhlak dalam 

kitab Al-Minah Al-Saniyah dan perbedaan penelian yang dilakukan oleh fikriyansyah 

ddengan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian. Fikriyansyah 

menggunakan Kitab Minah Al-Saniyah dalam Penelitiannya sedangkan Penelitian ini 

menggunakn Kitab Bidayatul Hidayah. 

3. Asy‟ari Muhammad Yusuf,  Dalam skripsinya “Konsep Pendidikan Akhlak Dalam 

Kitab Bidayatul Hidayah Karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali Dan 

Relevansinya Dengan Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah. Penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dan asy‟ari merupakan penelitian yang membahas tentang pendidikan akhlak 

dalam kitab Bidayatul Hidayah. Akan terapi saudara asy‟ari merelevansikan materi yang 

terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah dengan materi akhlak kelas X Madrasah Aliyah yang 

berupa materi tentang Akhlak Terpuji, Akhlak Tercela dan Adab. Akhlak terpuji meliputi 

(Hikmah, Syaja‟ah, „Iffah, „Adalah, Syukur, Qona‟ah, Ridha/Sabar, Husnudzan, Raja‟ dan 

Taubat). Akhlak Tercela meliputi (Hubbu adDunya, Hasad, Takabbur-Ujub, Riya‟, Licik, 

Tamak & Serakah, Zalim, Diskriminasi). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti 

terfokuskan pada nilai-nilai akhlak dalam kitab Bidayatul Hidayah dan metode penerapan 

nilai akhlak perspektif Imam Al-Ghazali kitab Bidayatul Hidayah 

4. M. Abidir Rohman, Dalam skripsinya “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab 

Bidayat Al-Hidayat Al-Ghazali Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Karakter Di 

Indonesia” M. Abidir dalam penelitiannya membahas tentang nilai nilai pendidikan 

akhlak yang terdapat dalam kitab Bidayatul Hidayah, nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ada di Indonesia, lalu m abider merelevanskan keduanya. Sedangkan penelitian 

ini terfokuskan pada Nilai-nilai akhlak perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitab 

Bidayatul Hidayah dan metode penerapan nilai akhlak perspektif Imam Al-Ghazali 

kitab Bidayatul Hidayah. 

5. Reni Astuti, Dalam skripsinya “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Serat 

Wedhatama Karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV” dalam 

penelitiannya reni meneliti nilai nilai  akhlak, sama dengan penelitian ini. Akan tetapi 

reni menggunakan serat wedhatama karya kanjeng gusti pengeran adipat arya 

mangkunegara iv sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan 

kitab Bidayatul Hidayah. 
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I. Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut sugiyono merupakan suatu metode penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan kebenaran suatu 

pengetahuan.
6
  

1. Jenis dan sifat  penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian jenis penelitian kepustakaan (library 

research) yaitu suatu cara kerja untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari dokumen 

satu ke dokumen lainnya yang telah dikemukakan oleh ilmuwan yang terdahulu 

maupun yang sekarang.  Menurut Kartini kartono penelitian kepustakaan bertujuan 

untuk mengumpulkan daa dan informasi dengan bantuan macam macam material 

yang terdapat diruang perpustakaan
7
.  Dapat kita simpulkan bahwa penelitian 

kepustakaan adalah suatu penelitian dengan cara membaca, mepelajari literatur 

dengan mengutip beberapa teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan 

masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengnkaji dan menganalisis tentang 

Nilai materi Pendidikan persepektif imam al ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. 

Penelitian ini bersifat  kualitatif Deskriptif  yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu.penelitian deskriftip kualitatif pada umumnya dilakukan 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau 

subjek yang diteliti secara tepat. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang dilakukan dengan menggali data dan informasi dari teori dan 

pendapat para ahli yang terdapat pada karya tulis baik berupa buku, artikel, yang 

berhungan denngan masalah yang diteliti. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.  Data penelitian ini 

bersumber pada: 

a) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tangan 

pertama atau sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dengan 

mengacu pada metode penelitian dan sumber pokok yang menjadi acuan 

utama sebagai data penelitian ini adalah 

1) Abu Hamid al-Ghazali. Bidāyat al-Hidayah.Surabaya: Al-Hidayah, tt 

                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,2018) hlm 397 
7 Kartini Kartono, Pengantaer Metodologi Reaserch Social, (Bandung: Mandar Maju, 1996) hlm.33. 
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2) Achmad Sunarto. Tuntunan Menggapai Hidayah Allah SWT, Terjemah 

Bidayatul Hidayah. Surabaya: Mutiara Ilmu 2015 

b) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah buku literature yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian ini baik dalam bentuk buku jurnal, artikel, dan karya 

ilmiah lainnya. 

1) Rohmat Mulyana. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: 

Alfabeta, 2011 

2) Achmad Sanusi. Sistem Nilai. Bandung:Nuansa Cendekia, 2017 

3) Yunhar Ilyas. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000 

4) Abbudin nata. Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017 

5) Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta,Kalam Mulia 2015 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa mencari beberapa 

literatul yang sesuai dengan tema yang dibahas. Metode pengumpulan data dengan 

cara dokumentasi yaitu dengan menghimpun dan menganalisis dokumen dokumen, 

baik tertulis, gambar ataupun elektronik. Dokumen dokumen yang telah dihimpun 

kemudian dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.
8
 Data data yang telah 

didapat, dikumpulkan dan diolah sebagai berikut: 

a. Editing 

Proses editing yaitu proses pemerikasaan kembali terhadap semua data 

yang sudah dikumpulkan baik dari segi kelengkapan, kejelasan makna, 

keselarasan satu sama lain, dalan dalam kelompok data seperti data primer 

dan data sekunder. 

b. Organizing 

Tahap ini merupakan proses mengelompokkan dan menyusun data serta 

mensistematis data-data yang telah diperoleh 

c. Penemuan hasil data 

Yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan 

dalil dan kaidah yaitu dengan menganalisis isi untuk melaksanakan kajian 

terhadap nilai pendidikan akhlak perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitab 

Bidayatul Hidayah. 

                                                             
8 Nana Syaodih Saukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2015) hlm  221-

222 
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4. Teknik Analisis Data  

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, jurnal, 

skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Content 

Analysis yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematik untuk menganalisis 

isi pesan dan mengolah pesan. Sehingga memperolah gambaran yang jelas mengenai 

isi materi kajian yang telah ditentukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

keterangan dari isi komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang 

terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Analisis ini berfungsi untuk menggali 

nilai-nilai yang terpendam, atau dengan kata lain untuk mengungkap makna yang 

tersirat dan tersurat.
9
 

J. Sistematika pembahasan  

1. BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berfungsi untuk menjelaskan Penegasan judul,  

Latar belakang masalah yang mendasari dari terjadinya penelitian ini, identifikasi 

Masalah, Fokus masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan Sistematika 

pembahasan 

2. BAB II LANDASAN TEORI: dalam bab penelitian ini diuraikan teori yang berisi 

mengenai Nilai Nilai Akhlak  

3. BAB III IMAM AL-GHAZALI: bab ini berfungsi untuk menjelaskan tentang 

gambaran umum objek penelitian yang berisi Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali, dan 

karya dari Imam Al-Ghazali. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN :pada bab ini terdapat hasil penelitian 

dan pembahasan mengenai analisis Nilai Akhlak dalam Kitab Bidayatul Hidayah dan 

metode penerapan nilai akhlak dalam Kitab Bidayatul Hidayah. 

5. BAB VI PENUTUP: pada bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran. 

  

                                                             
9 Amirul Hadi Dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm 175. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis menelaah, mengkaji dan menganalisis Nilai Pendidikan Akhlak dalam 

Kitab Bidayatul Hidayah maka penulis menemukan beberapa hal baik secara Langsung 

maupun tidak langsung mengenai Nilai Pendidikan Akhlak. Dan penulis membaginya 

menjadi empat pokok bahasan sebagai berikut: 

1. Akhlak Kepada Allah Swt 

Dalam nilai pendidikan yang pertama ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, 

sebagaimana manifestasi tujuan manusia diciptakan. Adapun nilai pendidikan akhlak 

kepada Allah swt terbagi menjadi duan yaitu dalam aspek ketaatan dan dalam aspek 

menjauhi larangan Allah. akhlak kepada Allah dalam aspek ketaatan yaitu: mengawali 

hari dengan mengingat Allah, mengingat allah dalam kegiatan sehari hari,memanfaatkan 

waktu dengan sebaik-baiknya, adab melaksanakan shalat, dan adab berpuasa. Akhlak 

kepada Allah dalam aspek menjauhi larangan yaitu: menjauhi maksiat hati seperti hasud, 

Riya‟, Ujub dan Takabur; menjauhi diri dari maksiat anggota tubuh seperti menjaga mata, 

menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga perut, menjaga kemaluan, menjaga tangan, dan 

menjaga kaki. Dan yang terakhir akhlak dalam bermunajat kepada Allah Swt. 

2. Akhlak Dalam Proses Pendidikan 

Dalam proses pendidikan pendidik dan peserta didik adalah hal yang sangat dominan. 

Pendidikan tidak akan berjalan tanpa pendidik dan peserta didik. Maka dari itu pendidik 

dan peserta didik haruslah memiliki hubungan yang baik dan saling mengetahui sopan 

santun dalam pergaulan Antara pendidik dan peserta didik, maka dari itu dalam hal ini 

penulis menemukan nilai pendidikan akhlak dalam proses pendidikan yaitu akhlak 

seorang pendidik, dan akhlak peserta didik terhadap pendidik  

3. Akhlak Tehadap Orang Tua 

Orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan. Seorang ibu telah 

mengandung selama 9 bulan, menyusui, merawat dan menjaga sampai beranjak dewasa. 

Sedangkan seorang ayah adalah sosok yang senantiasa membanting tulangnya agar dapat 

memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, apabila hujan ia kehujanan dan apabila panas ia 
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kepanasan, tak pernah mengeluh dan senantiasa ikhlas dalam emberikan segalanya yang 

ia miliki. Atas semua perjuangan yang kedua orang tua lakukan maka dari itu sudah 

sepantasnya jika mereka diberikan derajat tertinggi dan diperlakukan dengan sebaik-

baiknya seperti mendengarkan ucapan kedua orang tua, berdiri ketika berdiri, untuk 

menghormatinya, tidak berjalan didepan mereka, tidak bersuara lantang dihadapan 

mereka atau membentak, memenuhi penggilannya, bersuara menyenangkan hati mereka, 

bersikap ramah (tawadhu‟) terhadap mereka, tidak boleh mengungkit kebaikan yang telah 

diberikan pada mereka, tidak boleh melirik kepada mereka atau menyinggung perasaan 

mereka, tidak boleh bermuka masam (cemberut) dihadapan mereka, dan tidak boleh 

berpegian kecuali dengan izin mereka 

4. Pendidikan Akhlak Dalam Pergaulan 

Dalam proses bergaul, imam al-ghazali memberikan beberapa kriteria dalam memilih 

teman. Karena seseorang dapat melihat watak orang lain melalui teman-temannya. Maka 

dari itu sangatlah penting dalam memilah-milih teman. Dan setelah memilah milih teman 

imam Al-ghazali memberikan tuntunan berupa tatacara bersahabat, karena jika 

persahabatan telah trjalin maka sudah menjadi kewajiban bagi seseoarang untuk 

memenuhi hak-hak daripada sahabatnya seperti lebih mengutamakan teman dalam urusan 

harta. Apabila tidak mampu berbuat demikian, maka hendaklah seorang sahabat itu 

memberikan sebagian hartanya yang telah diperlukan; memberikan bentuan terhadap 

sahabat yang membutuhkan, menyimpan rahasia sahabat, menutupi cacat atau 

kekurangan yang ada pada diri sahabat, tidak memberitahukan kata kata negative orang 

lain terhadap sahabat, selalu menyampaikan pujian yang baik terhadap sahabat, 

mendengarkan dengan baik ucapan sahabat, menghindari perdebatan dengan sahabat, 

memanggil sahabat dengan panggilan yang disukainya, memuji kebaikan sahabat, 

berterimakasih terhadap kebaikan yang diberikan seorang sahabat, membela kehormatan 

sahabat seprti membela kehormatan diri sendiri, memberi nasihat dengan cara yang halus 

dan bijaksana. 

 

B. REKOMENDASI 

Sehubung dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini maka penulis memandang 

perlu untuk menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pembaca yaitu memahami, mengambil ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari tentang Nilai pendidikan Akhlak Persepektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab 

Bidayatul Hidayah. 

2. Bagi para orang tua dan para pendidik untuk memberikan penanaman akhlak mulia 

kepada anak anak dan peserta didik, karena pandidikan akhlak sangatlah diperlukan 

dalam membentuk kepribadian seorang anak atau seorang peserta didik 
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3. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapakan menjadi sumbangan pemikiran bagi 

pelaksanaan  Nilai pendidikan Akhlak Persepektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab 

Bidayatul Hidayah. 

4. Bagi peneliti lain diharapkan agar terus melanjutkan dan mengembangkan diri dengan 

meneliti tema lain agar dapat menambah khas 

5. anah keilmuan 
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