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BAB II 

NILAI-NILAI TASAWUF  AL-GHAZALI  

DALAM PENDIDIKAN ISLAM  

 

A. Pengertian Nilai-Nilai Tasawuf 

Nilai berasal dari bahasa latin Vale’re yang artinya berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, 

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang dan sekelompok orang. 

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat. 

Secara akademik, nilai dimaknai sebagai “keyakinan abadi yang 

dipergunakan untuk menunjukkan bahwa cara berprilaku atau cara hidup tertentu 

lebih dipilih secara personal dan sosial dibandingkan dengan cara berprilaku atau 

cara hidup yang lain atau yang menjadi kebalikannya”. Sedangkan pakar nilai, 

Schwart yang pemikirannya dipengaruhi Rokeach, seperti dikutip Quyen dan 

Zaharim, menyebut nilai sebagai “tujuan-tujuan yang dikehendaki dan bersifat lintas 

situasi serta bervariasi arti-pentingnya, yang menjadi prinsip memandu kehidupan 

manusia”.
1
 

                                                           

1
Achmad Sanusi, Sistem Nilai; Alternatif Wajah-wajah Pendidikan, (Bandung: Penerbit 

Nuansa Cendekia, 2015), Cet.1 hlm.16 
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Kemudian menurut Steeman, nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada 

hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu 

lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, 

sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.
2
 

Nilai akan selalu berhubungan dengan kebaikan, kebajikan dan keluhuran 

budi serta akan menjadi sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi serta dikejar oleh 

seseorang sehingga ia merasakan adanya suatu kepuasan, dan ia merasa menjadi 

manusia yang sebenarnya. 

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths mempunyai sejumlah 

indikator yang dapat kita cermati: 

1. Nilai memberi tujuan atau arah (goals or purpose) kemana kehidupan 

harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan. 

2. Nilai memberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada seseorang untuk 

hal yang berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. 

3. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (attitudes), atau 

bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan 

atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku. 

                                                           

2
 Sutarjo Adisusilo, pembelajaran Nilai-Karakter; Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran Afektif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.56 
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4. Nilai itu menarik (interests), memikat hati seseorang untuk dipikirkan, 

untuk direnungkan, untuk dimiliki, untuk diperjuangkan dan untuk 

dihayati. 

5. Nilai megusik perasaan (feelings), hati nurani seseorang ketika sedang 

mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, seperti senang, sedih, 

tertekan, bergembira, bersemangat, dan lain-lain. 

6. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (beliefs and convictions) 

seseorang, suatu kepercayaan atau keyakinan terkait dengan nilai-nilai 

tertentu. 

7. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) perbuatan atau tingkah 

laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada 

pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan nilai tersebut. 

8. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran 

seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, 

mengalami dilema atau menghadapi berbagai persoalan hidup (worries, 

problems, obstacles).
3
 

Dalam pandangan Kalven nilai mempunyai peranan begitu penting dan 

banyak di dalam hidup manusia, sebab nilai selain dari pegangan hidup, menjadi 

pedoman penyelesaian konflik, memotivasi mengarahkan hidup manusia. Nilai itu 

                                                           

3
 Ibid hlm 56  

3
 Ibid hlm 57 
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bila ditanggapi positif akan membantu manusia hidup lebih baik. Sedangkan bila 

dorongan itu tidak ditanggapi positif, maka orang akan merasa kurang bernilai dan 

bahkan kurang bahagia sebagai manusia. 

 

Rohmat Mulyana dalam bukunya mengkategorisasikan nilai. Dalam hal ini 

menyebutkan ada enam klasifikasi Nilai yaitu: 

1. Nilai Teoritik 

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan 

dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoritik memiliki kadar benar-

salah menurut timbangan akal pikiran. 

2. Nilai Ekonomis 

Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung-rugi. 

Obyek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu barang atau jasa. 

3. Nilai Estetik  

Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan 

keharmonisan. Apabila nilai ini ditilik dari sisi subyek yang memiliki-nya, 

maka akan muncul kesan indah tidak indah. 

4. Nilai Sosial  

Nilai tertinggi yang terdapat nilai ini adalah kasih sayang antar sesama 

manusia. Dalam psikologi sosial, nilai sosial yang paling ideal dicapai 

dalam konteks hubungan intrapersonal, yakni ketika seseorang dengan 

yang lainnya saling memahami.  
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5. Nilai Politik 

Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Kekuatan merupakan 

faktor penting yang berpengaruh terhadap pemilikan nilai politik pada diri 

seseorang.  

6. Nilai Agama  

Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar 

kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. 

Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. 

Cakupan nilainya pun lebih luas. Struktur mental manusia dan kebenaran 

mistik-transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki nilai 

kesatuan (unity). Kesatuan berarti adanya keselarasan semua unsur 

kehidupan; antara kehendak manusia dengan perintah Tuhan, antara 

ucapan dengan tindakan, atau antara „itiqad dengan perbuatan.
4
  

 

Tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk menyucikan 

jiwa sesuci mungkin dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga 

kehadiran-Nya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan
5
. Berbagai 

pengertian tasawuf diantaranya yaitu: 

 

                                                           

4
 Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.35  

5
 Badruttaman Basya Al-Misriy,  Tasawuf Anak Muda; Anak Muda yang Bisa Menjaga 

Kesucian Hatinya Ia akan Memperoleh Kebahagiaan di Dunia dan Akhirat, (Pustaka Group, 2009), 

hlm.11  
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1. Secara Etimologi (Bahasa) 

Pertama, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan “ahlu 

suffah”, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya 

diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka 

mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah.  

Kedua, tasawuf berasal dari kata “shafa”. Kata “shafa” ini bentuk fi’il 

mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya’ nisbah, yang 

berarti nama bagi orang-orang yang “bersih” atau “suci”. Maksudnya adalah 

orang-orang yang menyucikan dirinya dihadapan Tuhan-Nya.  

Ketiga, ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf berasal dari kata 

“shaf”. Makna “shaf” ini dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika shalat 

berada di barisan yang paling depan.  

Keempat, ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf dinisbahkan 

kepada orang-orang dari Bani Shufah.  

Kelima, tasawuf ada yang menisbahkannya dengan kata istilah bahasa 

Yunani, yakni “sufi”. Istilah ini disamakan maknanya dengan kata hikmah, 

yang berarti kebijaksanaan.  

Keenam, ada juga yang mengatakan tasawuf berasal dari kata 

“shaufanah”, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu, yang 

banyak sekali tumbuh di padang pasir di tanah Arab, dan pakaian kaum sufi 

itu berbulu-bulu  seperti buah itu pula, dalam kesederhanaannya. 
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Ketujuh, ada juga yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata 

“shuf” yang berarti bulu domba atau wol.
6
 Mereka disebut sufi karena 

memakai kain yang terbuat dari bulu domba. Pakaian yang terbuat dari bulu 

domba menjadi pakaian khas kaum sufi, bulu domba atau wol saat itu 

bukanlah wol lembut seperti sekarang melainkan wol yang sangat kasar, 

itulah lambang dari kesederhanaan pada saat itu. Berbeda dengan orang kaya 

saat itu yang memakai kain sutra. Mereka hidup sederhana dan miskin tetapi 

berhati mulia, saat awal suluk (perjalanan menuju Allah dalam agama), 

mereka hidup sangat wara‟ (menjaga diri dari berbuat dosa dan maksiat). 

Tampaknya, dari ketujuh terma itu, yang banyak diakui kedekatannya 

dengan makna tasawuf yang dipahami sekarang adalah terma yang ketujuh, 

yaitu terma “shuf”. Berasal dari wazan “tafa’alla” dalam ilmu tashrif bahasa 

Arab yaitu “tafa’ala”-“yatafa‟alu”-“tafa‟ulan”, kata tasawuf berarti berasal 

dari mauzun “tashawwafa”-“yatashawwafu”-“tashawwufan”.  

 

2. Secara Terminologi (Istilah) 

Hukum mempelajari tasawuf, melihat perananya bagi jiwa manusia 

adalah wajib „ain bagi setiap mukallaf. Sebab apabila mempelajari semua hal 

yang akan memperbaiki dan memperbagus lahiriyah menjadi wajib, maka 

demikian juga halnya mempelajari semua ilmu yang akan memperbaiki dan 

                                                           

6
 M sholihin, Rosihon Anwar, Ilmu Taswuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.11-12 
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memperbagus bathiniyah manusia. Karena fungsi ilmu tasawuf adalah untuk 

mensucikan batin agar dalam bermusyahadah kepada Allah semakin kuat, 

maka kedudukan ilmu tasawuf diantara ajaran Islam merupakan induk dari 

semua ilmu.  

Adapun macam-macam Tasawuf diantaranya yaitu: 

1. Tasawuf Akhlaki (Sunni) 

Tasawuf akhlak adalah tasawuf yang berkonsentrasi  pada teori-teori 

prilaku akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Dengan metode-

metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf seperti ini berupaya untuk 

menghindari akhlak mazmumah dan mewujudkan  akhlak mahmudah. 

Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama ulama sufi. Dalam pandangan 

para sufi berpendapat bahwa untuk merehabilitasi sikap mental yang tidak 

baik diperlukan terapi yang tidak hanya dari aspek lahiriyah. Oleh karena itu 

dalam tasawuf akhlaki mempunyai sistem pembinaan akhlak di susun sebagai 

berikut: 

a. Takhalli merupakan langkah pertama yang yang harus dilakukan 

oleh seorang sufi. Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari 

perilaku tercela.   

b. Tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan 

membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. 

tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa 

dari akhlak-akhlak tercela. 



30 

  

 

 

c. Tajalli untuk untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah 

dilalui fase tahalli, maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya 

adalah fase tajalli. Kata tajalli bermakna terbukanya hijab, 

sehingga tampak jelas nur ilahi. Hal ini sejalan dengan firman 

Allah SWT: 

                        

Artinya: Tatkala Tuhannya Menampakkan diri kepada gunung itu 

dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan.
7
 

 

2. Tasawuf Falsafi 

Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan pada gabungan teori-

teori tasawuf dan filsafat atau yang bermakna mistik dan metafisis. Tasawuf 

ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filosof. 

 

3. Tasawuf Syi‟i 

Tasawuf syi‟i beranggapan, bahwa manusia dapat meninggal dengan 

Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya. Karena ada kesamaan 

esensi kedunya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutif oleh Taftazani melihat 

kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi‟i memiliki pandangan hulul 

                                                           

7
 Abuddin Nata.., 92  
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atau ketuhanan iman-iman mereka. Kedua kelompok itu mempunyai dua 

kesamaan. 

Dari ketiga pembagian tasawuf itu dua diantara tasawuf (falsafi dan syi‟i) 

Islam tidak membenarkan dan malah mengingkarinya karena tidak sejalan dengan 

fitrah Islam. Akan tetapi diluar tasawuf (falsafi dan syi‟i) tadi, ada salah satunya 

yang tumbuh dari asuhan iman, Islam, dan ihsan (tasawuf akhlaki). Tasawuf ini 

cendrung berjalan berdasarkan Ilmu dan amal yang benar sehingga dapat 

memperkaya perasaan manusia dengan pengabdian seikhlas ikhlasnya kepada Allah 

SWT mendorong manusia untuk rela mengorbankan hidup dan matinya demi 

mendapatkan keridhaan Allah SWT.  

Secara umum, tujuan terpenting dari sufi adalah agar berada sedekat 

mungkin dengan Allah. Akan tetapi apabila diperhatikan karakteristik tasawuf secara 

umum, terlihat adanya tiga sasaran yaitu: 

1. Tasawuf bertujuan untuk pembinaan aspek moral. Aspek ini meliputi 

mewujudkan kestabilan jiwa yang berkeseimbangan, penguasaan dan 

pengendalian hawa nafsu sehingga manusia konsisten dan komitmen 

hanya kepada keluhuran moral. Tasawuf yang bertujuan moralitas ini 

bersifat praktis. 

2. Tasawuf yang bertujuan untuk ma‟rifatullah melalui penyingkapan 

lansung atau metode al-kasyaf al-hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat 

teoritis dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan 

secara sistematis analitis. 
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3. Tasawuf yang bertujuan untuk membahas bagaimana sistem pengenalan 

dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis filosofis, pengkajian 

garis hubungan antara Tuhan dengan makhluk, terutama hubungan 

manusia dengan Tuhan.
8
 

Dalam hal apa makna dekat dengan Tuhan itu, terdapat tiga 

simbolisme yaitu: 

a. Dekat dalam arti melihat dan merasakan kehadiran Tuhan dalam 

hati 

b. Dekat dalam arti bejumpa dengan Tuhan sehingga terjadi dialog 

antara manusia dengan Tuhan  

c. Makna dekat ketiga adalah penyatuan manusia dengan Tuhan 

sehingga yang terjadi adalah monolog antara manusia yang telah 

menyatu dalam iradat Tuhan. 

 

Jadi dari uraian pemaparan di atas nilai-nilai tasawuf adalah keyakinan abadi 

yang dipergunakan untuk menunjukkan cara berprilaku dalam penyucian diri dalam 

usaha mendekatkan diri kepada Allah. Nilai tasawuf dalam pendidikan pada 

dasarnya adalah sebuah model pendidikan. Model pendidikan tasawuf  yang 

menekankan peran intuisi merupakan kebaikan dari model pendidikan barat yang 

mengutamakan intelektual. Namun dalam konteks Indonesia kedua model 

                                                           

8
 A Rivay, Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo Sufisme, (Jakarta: PT RajaGarafindo 

Persada, 2002), Cet.2, hlm. 57  
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pendidikan ini harus dapat disatukan.
9
 Lembaga pendidikan Islam dan atau 

pesantren adalah laboratorioum yang sangat istimewa dalam melakukan transformasi 

antara pendidikan model barat dan pendidikan model tasawuf. 

 

B. Pendidikan Islam 

Ada banyak definisi pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli: 

Ahmad D. Marimba
10

 mengatakan bahwa “pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama.” Walaupun demikian 

pendidikan masih mengandung kesan terbatas pada aktivitas pengembangan potensi 

anak didik oleh pendidik, berupa orang, harus ada orang lain yang mendidik, tetapi 

yang penting dari pernyataan tesebut yaitu proses pendidikan yang dapat 

menanamkan nilai-nilai, menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab, serta menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. 

Hasan Langgulung mengatakan Bahwa pendidikan sangat penting dan pada 

semua aspek: pertumbuhan individu, yaitu: 

1. Dalam bidang jasmani, pendidikan dapat membantu menumbuhkan 

jasmani dari segi struktural dan fungsional;  

                                                           

9
 Reni Marlinawati, “Tasawuf dalam Persfektif Budaya dan Pendidikan” (On-line), tersedia 

di:http://pertarunganhidup.wordpress.com/2012/08/24/tasawuf-dalam-perspektif-budaya-dan-pen 

didikan/ (diakses pada tanggal 12 Mei 2017, pukul 09:58 WIB). 
10

 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, Cet.1 (Jakarta: Logos, 1999),  hlm.2 
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2. Dalam bidang pertuumbuhan akal, pendidik dapat meningkatkan 

kemampuan-kemampuan akalnya dan memberinya pengetahuan yang 

perlu dalam hidupnya;  

3. Dalam bidang pertumbuhan psikologis, pendidikan dapat menolong 

individu menimbulkan perasaan kemanusiaan yang mulia, 

mensyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dan dengan masyarakatnya; 

4. Dalam bidang pertumbuhan spiritual dan moral, pendidikan yang baik 

dapat menolong individu menguatkan iman terhadap tuhan-Nya, 

pemahaman yang sadar terhadap ajaran Agama dan menerapkannya pada 

setiap bentuk tingkah laku;  

5. Dalam bidang sosial, pendidikan dapat menyiapkan individu menghadapi 

kehidupan sosial yang berhasil dan produktif.
11

 

Dari ungkapan hasan langgulung diatas maka pendidikan mencakup semua 

aspek kemanusiaan. Hakikat manusia dalam pendidikan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut diatas, dengan pendidikan itu benar-benar akan dapat menghasilkan 

perubahan baru dalam diri individu yang mengalami proses pendidikan yang lebih 

sempurna. Dengan demikian menghasilkan output pendidikan yang unggul dan 

berkualitas. 

Hasan Langgulung juga mengemukakan bahwa “pendidikan Islam adalah 

proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan, pengetahuan 

                                                           

11
 Deden Makbuloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu Menuju Pendidika 

Berkualitas di Indonesia, Cet.1, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hlm.35  
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nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia 

dan memetik hasilnya di akhirat.”
12

 Langgulung menekan pendidikan Islam pada 

mempersiapkan generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam untuk 

mampu berusaha di atas dunia dan memetik hasilnya di akhirat. 

Menurut rumusan  Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada 

tahun 1980 di Islamabad, bahwa “pendidikan haru ditujukan untuk mencapai 

keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara 

melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia.” Hal ini pendidikan diarahkan untuk 

mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya 

imajinasi, fisik keilmuan dan bahasa baik secara individual atau kelompok serta 

mendorong seluruh aspek tersebut pada upaya merealisasikan pengabdian manusia 

kepada Allah, baik pada tingkat individual, masyarakat dan kemanusiaan, secara 

luas. 

Berdasarkan beberapa rumusan di atas  maka pendidikan Islam dapat 

dirumuskan: proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada 

peserta didik melalui upaya bimbingan, pengajaran, pengasuhan, pengawasan dan 

pengmbangan potensi untuk mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia 

akhirat.  

 

 

                                                           

12
Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta:Kalam Mulia, 2010), hlm.36 
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C. Komponen-Komponen Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali 

Secara sistematis, pemikirannya memiliki corak tersendiri. Ia secara jelas dan 

tuntas mengungkapkan pendidikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa 

komponen. Totalitas pandangannya meliputi hakikat tujuan pendidikan, pendidik, 

peserta didik, materi pendidikan, metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. 

  

1. Tujuan Pendidikan 

Pemikirannya tentang tujuan pendidikan Islam dapat di klasifikasikan 

menjadi tiga yaitu:  

a. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan sebagai wujud beribadah 

kepada Allah 

b. Tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak al-

karimah 

c.  Tujuan pendidikan Islam adalah mengantarkan peserta didik 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
13

 

Untuk mencapai dua tujuan tersebut terdapat panduan 4 unsur secara 

harmonis yang akan membentuk al-karimah. Keempat unsur tersebut adalah 

kekuatan ilmu, amarah, kekuatan syahwat, dan kekuatan adil.
14

 

 

                                                           

13
 Achmad Sarbanun, Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Catatan Diskusi Perkuliahan, 

(Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Guru Raudathul Athfal Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2013), hlm.71 
14

 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011) hlm.255. 
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2. Pendidik  dan Anak didik 

Proses pendidikan, secara lansung maupun tidak lansung, sangat terkait 

erat dengan pendidik dan anak didik. Untuk itu, al-Ghazali banyak 

membahas hubungan keduanya. Dalam hubungan tersebut, al-Ghazali 

menganggap tugas mengajar bagi seorang pendidik adalah tugas yang paling 

utama dan mulia. al-Ghazali mendasarkan pendapatnya pada ayat- ayat al-

Qur‟an dan Hadist Nabi. Tingginya derajat seorang pendidik dimata al-

Ghazali dalam keutamaan dan kemuliaannya di sejajarkan di kedudukannnya 

dengan para Nabi. Adapun kemuliaan anak didik sebagai penuntut ilmu 

dimata al-Ghazali di bandingkannnya anatara penuntut ilmu dan pencari 

harta. Bagi keduaanya ada empat kemungkinan:   

a. Mendapatkan ilmu atau harta dapat dimanfaatkan. 

b. Menyimpan ilmu atau harta untuk di ambil manfaatnya anatara lain agar 

ia tidak diminta- minta. 

c. Mendapatkan ilmu atau harta dan memanfaatkan untuk keperluan 

didirinya.  

d. Mendapatkan ilmu atau harta kemudian di manfaatkan untuk 

kepentingan dirinya dan orang lain. 

Dari keempat kemungkinan tersebut, si penuntuk ilmu tidak akan pernah 

merugi, tetapi yang terbaik adalah yang keempat, karena orang yang 

berilmu yang membimbing orang lain dengan ilmunya ia seperti mata hati 

yang menyinari benda lain dan ia sendiri bercahaya.  
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Al-Ghazali memberikan tuntunan kepada para pendidik yaitu sebagai 

berikut:  

a. Seorang pendidik hendaknya mempunyai sifat kasih sayang dan lemah 

lembut laksa seorang anak kepada anaknya. 

b. Seorang pendidik hendaknya iklas dalam mengamalkan ilmunya, bukan 

karena ingin dipuji, ingin mendapatkan ucapan terima kasih atau 

imbalan,apalagi mengharapkan upah.  

c. Seorang pendidik hendaknya menjadi seorang yang jujur dan terpecaya 

bagi murid- muridnya. Juga membiarkan muridnya untuk mengkaji 

pelajaran yang lebih tinggi sebelum memenuhi lewajiban pelajaran 

sebelumnya.  

d. Seorang pendidik bersifat arif lagi bijak seperti dalam hal mengingatkan 

anak didik yang bersalah, cukup dengan sindiran dan kasih sayang.  

e. Seorang pendidik haris memiliki wawasan yang luar, keluhuran budi, 

dan toleransi yang tinggi. 

f. Seorang pendidik mengajarkan materi pelajaran sesuai dengan tingkat 

kemampuan anak didik . 

g. Seorang pendidik mengetahui psikologi perkembangan anak didiknya.  

h. Seorang pendidik harus memegang teguh prinsip yang di nyakini 

kebanarannya dengan teguh sehingga ia tidak melakukan perbuatan di 

luar prinsipnya.   
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Anak didik yang di persiapkan untuk menjadi ilmuan yang baik 

menurut al-Ghazali di tuntut untuk memilki sepuluh sifat sehingga ilmu yang 

dituntut selamanya akan bermanfaat dan cita- citanya akan tercapai. 

Kesepuluh sifat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Belajar hendaknya di niati dengan ibadah untuk mendekatkan diri 

kepada Allah swt. 

b. Selama belajar berusaha menjauhkan diri dari urusan keduniaan dan 

berusaha mengurangi ketergantuan pada dunia. 

c. Seorang anak didik hendaknya besifat rendah hati sehingga tidak merasa 

lebih besar dan lebih pandai dari pada gurunya. 

d. Bagi anak didik baru jangan mempelajari aliran- aliran yang berbeda 

untuk melibatkan diri dalam perdebatan dan diskusi dengan ulama, 

mengingat masa pendidikannya masih relatif singkat. 

e. Anak didik harus bersemangat memperlajari semua ilmu. 

f. Anak didik harus membuat seleksi dan gradasi
15

 materi singga tidak 

mempelajarinya sekaligus.  

g. Setelah seleksi dan gradasi pada poin sebelumnya, kemudian Al-Ghazali 

menyarankan agar tidak berpindah sebelum menguasai disiplin ilmu 

yang di tekekuninya. 

                                                           

15
 Gradasi adalah suatu tingkatan yang yang dijadikan sebagai tolak ukur kualitas seseorang 

pada bidang tertentu.   
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h. Sebelum mempelajari suatu disiplin ilmu, peserta didik harus mengenal 

nilai masing- masing disiplin ilmu yang akan di pelajarinya.  

i. Seorang anak didik harus memilki dua tujuan yang jelas yaitu: tujuan 

yang dekat, memperindah serta membina mental dan tujuan yang jauh 

yaitu mendekatkan diri kepada Allah swt. 

j. Seorang anak didik hendaknya mengetahui tujan dari pengertahuan yang 

sedang di pelajari dan hubungannnya dengan tujuan akhir dari belajar. 

Dari sepuluh hal diatas dapat dikatakan bahwa al-Ghazali memilki 

corak pemikiran pendidikan. 

a. Bahwa kegiatan menuntut ilmu itu tiada lain berorientasi pada 

pencapaian ridha Allah. Karenanya ilmu berfungsi membersihkan 

jiwa manusia dari ambisi dan tujuan yang rendah. Ilmu menyeru pada 

keluhuran jiwa dan kemulian rohani.  

b. Etika peserta didik tersebut memperkuat teori ilhami yang oleh al-

Ghazali dijadikan sebagai landasan teori pendidikannya. Pada banyak 

tempat ia menandaskan, bahwa ilmu adalah cahaya yang dilimpahkan 

Allah ke dalam hati manusia. 

c. Peneguhan tujuan agamawi merupakan tujuan puncak kegiatan 

menuntut ilmu. Bahkan tujuan agamawi merupakan tujuan puncak 

kegiatan menuntut ilmu. 

d.  Terdapat point penting berupa pembatasan term al-ilm hanya pada 

ilmu tentang Allah. al-Ghazali menegaskan, “Ilmu merupakan 
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keutamaan pada dirinya sendiri tanpa syarat. Sebab, ia adalah atribut 

kesempurnaan yang dimilki Allah dan dengannya pula para malaikat 

dan para Nabi menjadi mulia.” Ali bin Abi Thalib bersyair: 

Tiada kemuliaan selain bagi orang yang berilmu 

Memberi tuntunan dan menjadi bukti bagi pencari petunjuk 

Setiap orang dihargai sebanding ilmunya 

Tapi orang bodoh di pandang sebagai musuh orang yang 

berilmu 

Carilah ilmu, engkau akan kekal  

Semua orang mati, hanya orang berilmu yang tetap hidup.
16

 

Bila dicermati secara mendalam tentang tuntunan ataupun etika 

peserta didik (anak didik) dan etika guru diatas, tampak jelas bahwa Al-

Ghazali tertanamnya nilai-nilai akhlak, nilai-nilai spiritual keagamaan 

(tasawuf), peribadatan, ketuhanan, dan usaha-usaha pembersihan jiwa dari 

kepentingan duniawi bagi para guru dan peserta didik. Karakter demikian 

ditinjau dari sudut pandang Islam adalah dapat meningkatkan motif belajar 

guru-peserta didik yang tanpa pamrih, dan belajar itu sendiri menjadi amal 

ibadah bagi yang melakukannya. Dalam hal inilah maka konsep dasar 

tentang tuntunan dan etika guru yang disampaikan oleh Al-Ghazali sebagian 

besar bisa diaplikasian. 

                                                           

16
 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Buku Pertama: Biografi Al-Ghazali Ilmu Iman, Penerj. 

Purwanto, Cet-I, (Bandung: MARJA, 2014), hlm.34-35.  
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Walaupun demikian, seiring dengan tuntutan zaman dan 

perkembangan ilmu pendidikan yang menempatkan posisi guru bukan hanya 

sebagai panggilan moral untuk mengajar, namun juga memilki posisi 

strategis sebagai sebuah profesi, maka konsep kehidupan yang menjauhi dari 

orientalis duniawi, materi, dan tanpa imbalan kesejahteraan yang memadai, 

kiranya tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi oleh guru saat 

ini. Sebagai sebuah profesi, guru, sama seperti profesi yang lain semisal 

dokter, hakim, pengacara, menteri, dan lain sebagainya, semua dituntut untuk 

pekerjaan yang dihargai dengan penghasilan yang layak atau sesuai. Guru 

bisa tetap melaksanakan akhlak, peribadatan, dan penyucian jiwa, tanpa 

harus meninggalkan haknya untuk memperoleh penghidupan atau 

penghasilan atas jerih payahnya dalam melaksanakan tugas mengajar 

ataupun mendidik. 

   

3. Materi Pendidikan (Kurikulum) 

Al-Ghazali, seorang sufi yang berlatar belakang filsuf dalam 

membicarakan masalah pendidikan akhlak yang harus diajarkan untuk 

mencapai sasaran yang telah diwariskan pada tujuan komponen diatas, 

sangat menekankan pentingnya materi-materi keagamaan yang bercorak 

sufistik dan sisi etika. Al-Ghazali menekankam pentingnya masalah-

masalah keduniawian yang berupa kebudayaan dan kesenangan-kesengan 

serta sisi praktis yang membawa keuntungan. 
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Materi pendidikan Islam
17

 dapat diuraikan menjadi beberapa materi 

pendidikan diantaranya: 

a. Pendidikan akidah 

Pendidikan akidah adalah proses pembinaan dan pemantapan 

kepercayaan dalam diri seseorang sehingga menjadi akidah yang 

kuat dan benar 

b. Pendidikan ibadah 

Pendidikan ibadah yang dimaksud disini adalah prose pengajaran, 

pelatihan, dan bimbingan dalam pengamalan ibadah khusus. 

c. Pendidikan akhlak  

Pendidikan akhlak adalah proses pembinaaan budi pekerti anak 

sehingga menjadi budi pekerti yang mulia (akhlak al-karimah). 

Proses tersebut tidak terlepas dari pembinaan kehidupan 

beragama peserta didik secara total. 

d. Pendidikan Hati 

Pendidikan hati merupakan bagian dari pembinaan rohani yang 

ditekankan pada upaya pengembangan potensi jiwa manusia agar 

senantiasa dekat dengan Allah Swt. cenderung kepada kebaikan, 

dan menghindar dari kejahatan. 

 

                                                           

17
 Bukhari Umar, Hadits Tarbawi: Pendidikan dalam Persfektif Hadits, (Jakarta: Amzah, 

2014), hlm.38   
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e. Pendidikan Jasmani  

Pendidikan jasmani merupakan bagian dari integral dari 

pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan untuk 

mengembangkan kebugaran jasmani mental, sosial, serta 

emosional bagi masyarakat dengan wahana aktifitas jasmani. 

f. Pendidikan Sosial 

Pendidikan sosial adalah proses pembinaan kesadaran sosial, 

sikap sosial, dan keterampilan sosial agar anak dapat hidup 

dengan baik serta wajar di tengah-tengah lingkungan 

masyarakatnya. 

g. Pendidikan Intelek/Akal 

Pendidikan akal adalah proses meningkatkan kemampuan 

intelektual dalam bidang ilmu alam, teknologi, dan sains modern 

sehingga anak mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai hamba 

Allah Swt dan khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai 

dengan konsep yang ditetapkan oleh-Nya. 

  

4. Metode pendidikan 

Al-Ghazali tidak membahas secara khusus tentang metode pengajaran 

akhlak dalam karya-karyanya, sebagaimana ia membahas pendidikan dan 

anak didik. Akan tetapi, bukan berarti ia tidak menggunakan metode 
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dalam pengajarannya.
18

 Dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin 

tentang pendidikan akhlak (Ath-Thuruq ila Thazib Al-Akhlak), Al-

Ghazali menggunakan dua metode yang bisa ditempuh dalam 

pembentukan akhlak yang baik. 

a. Riyadhah, yakni dengan melatih anak didik untuk membiasakan 

dirinya pada budi pekerti yang baik. Al-Ghazali menyakini bahwa 

budi pekerti manusia bisa diubah dan diarahkan dengan 

pendidikan. Menurutnya, binatang liar pun dapat dijinakkan 

dengan latihan secara berulang-ulang dan membiasakannya pada 

tingkah laku yang bersahabat dengan manusia. Menurut beliau 

segala yang di alam semesta ini dibagi menjadi dua bentuk, ada 

yang sempurna dan tidak perlu disempurnakan oleh manusia, 

seperti bumi, langit, dan termasuk anggota tubuh manusia. Bentuk 

lainnya adalah ciptaan-Nya yang belum sempurna, tetapi 

disempurnakan secara bertahap melalui usaha manusia, seperti 

biji-bijian yang apabila ditangani secara professional akan 

membuahkan hasil yang melimpah. Menurut Al-Ghazali, budi 

pekerti mansia termasuk dalam bentuk kedua, yakni tidak akan 

sempurna dengan sendirinya, melainkan melauli proses 

pendidikan. 

                                                           

18
  Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, Op.Cit., hlm.258. 
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b. Pengalaman (at-Tajribah),
19

 yakni dengan memperkenalkan 

kekurangan-kekurangan yang dimiliki anak didik secara lansung 

tanpa melalui teori terlebih dahulu. Cara ini dapat ditempuh 

dengan cara berikut. 

1) Berkawan atau dekat dengan orang yang berbudi pekerti baik, 

dengan pengenalan langsung budi pekerti kawan dekatnya 

maka anak akan dapat mengenali kekurangan yang ia miliki 

sehingga ia akan mudah memperbaikinya. 

2) Mengambil pelajaran lansung dari musuhnya karena musuh 

selalu mencari-cari kekurangan lawannya. Dengan demikian, 

kekurangan dapat diketahui dan selanjutnya berusaha untuk 

memperbaikinya.  

3) Belajar lansung dari masyarakat secara umum. Dari 

masyarakat, ia bisa melihat perbuatan yang bermacam-macam 

sehingga ia bisa melihat kebaikan untuk diterapkan dalam 

dirinya dan keburukan untuk dihindari.
20

 

Metode lain yang digunakan Al-Ghazali dalam pendidikan akhlak 

adalah memerhatikan tingkat perkembangan kepribadian anak didik sesuai 

dengan perkembangan jiwa dan intelektualnya. Hal ini karena 

                                                           

19
 Mahmud, Ibid.., hlm.259  

20
 Ibid  
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ketidaksesuaian materi akan menyebabkan kesulitan dan kebingungan anak 

didik. 

 

5. Lingkungan Pendidikan 

Hakikat pendidikan menurut Al-Ghazali adalah proses yang saling 

memengaruhi antarfitrah manusia dengan lingkungan yang 

mengelilinginya.
21

 

Al-Ghazali mengungkapkan lebih jauh tentang pengaruh lingkungan 

yang bukan hanya terbatas pada unsur manusia, melainkan unsur 

makanan yang dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak. Al-

Ghazali mengatakan bahwa anak diawasi dari awal kelahirannya, jangan 

diserahkan kepada wanita sembarang (tidak shalihah) untuk 

menyusuinya. Anak harus diserahkan kepada wanita yang shalehah, 

beragama, dan makanan dengan makanan yang halal untuk diasuh dan 

disusui. 

 

 

                                                           

21
 Mahmud, Loc.Cit.., hlm.258  


