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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam Abu Hamid al-Ghazali adalah seseorang yang ada dalam literatur Islam

yang telah diakui sebagai ulama’ sekaligus ilmuwan. Kecerdasan pemikirannya telah

membuat kagum banyak orang, bukan saja dari kalangan umat Islam bahkan juga para

cendikiawan Barat.1

Kitab Bidayat al-Hidayah karya Imam Abu Hamid al-Ghazali yang bergelar

Hujjatul Islam (ulama’ abad ke VI H atau XII M) ini merupakan kitab yang sangat

fenomenal dan sangat penting untuk dikaji dan dijadikan sebagai rujukan dalam

melaksanakan aktifitas syariat ruhaniah sehari-hari. Imam al-Ghazali dengan ilmu dan

pengalamannya melalui kitab ini ingin memberi bimbingan kepada umat manusia

untuk menjadikan manusia yang baik dan utuh menurut pandangan Allah maupun

pandangan manusia, karena dalam kitab ini membahas tentang petunjuk-petunjuk

dalam melaksanakan ketaatan, menjahui maksiat dan membasmi penyakit-penyakit

dalam hati yang secara umum menuntun manusia untuk senantiasa membersihkan

jiwa (Tazkiyat an Nafs) untuk menjadi manusia yang diridloi oleh Allah dan selamat

dunia-akhirat.2

1Abu Muhammad Iqbal, Konsep Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, (Madiun: Jaya star
nine, 2013), h. 1

2Abu Hamid al-Ghazali, Tuntunan Mencapai Hidayah Ilahi, terj. M. Fadlil Sa’d an-Nadwi,
(Surabaya: al-Hidayah, 1998), h. 4-5



2

Pada dasarnya ajaran yang terdapat dalam agama Islam secara umum

mengajarkan manusia agar membersihkan dan menyucikan jiwanya. Contoh konkrit

tentang rukun iman. Syariat Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan Sholat

lima waktu, esensi sholat sendiri mengendalikan serta membersihkan jiwa dari

perbuatan yang keji dan munkar, Contoh yang kedua puasa, disyariatkanya puasa

bertujuan untuk melatih jiwa-jiwa yang keras menjadi jiwa yang lunak, jiwa yang

mudah menerima kebenaran dan jiwa yang bisa mengendalikan nafsu syahwat, itulah

esensi puasa kaitanya dalam penyucian jiwa. Begitu pula seterusnya inti dari ajaran

Islam, bagaimana mengarahkan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran

duniawi.3

Di kalangan pesantren, yang dalam pembelajarannya memakai rujukan kitab

“Bidayat al-Hidayah” (Permulaan Petunjuk Allah) karya Shaykh Hujjat al-Islam

yakni Imam al-Ghazali. Kitab “Bidayat al-Hidayah” sering dijadikan santapan rohani

bagi santri, khususnya di lingkungan pesantren Salafiyah serta masyarakat umum.

Biasanya kitab ini dikaji sebagai prasyarat bagi para santri untuk mendalami kitab-

kitab akhlak yang lebih tinggi. Sedangkan di kalangan masyarakat awam, kitab ini

dikaji sebagai pemantapan iman dan amal shalih melalui majlis-majlis taklim yang

ada.4

“Bidayat al-Hidayah” menjadi salah satu media bagi jalannya pendidikan,

terutama pendidikan akhlak baik di lembaga pendidikan ataupun di masyarakat.

3Abu Hamid al-Ghazali, mukhtashar Ihya` Ulumuddin, terj. Zaid Husein al Hamid, (Jakarta:
Pustaka Amani, 1995), h. 38-39

4Toto Edi, Ensiklopedi Kitab Kuning, (Aulia Press, t.t.), h. 196
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Secara sederhana, pendidikan akhlak merupakan sebuah proses pembentukan perilaku

lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia seimbang dalam arti terhadap

dirinya maupun terhadap lingkungan sekitar.5

Pada dasarnya, pendidikan akhlak berusaha untuk meluruskan naluri dan

kecenderungan fitrah seseorang yang  membahayakan masyarakat, dan membentuk

rasa kasih sayang mendalam yang akan menjadikan seseorang merasa terikat untuk

melakukan amal baik dan menjauhi amal jelek.6

Dalam konteks masyarakat yang memasuki era globalisasi dan serba modern

saat ini, agaknya penanaman nilai pendidikan akhlak kurang begitu dipedulikan.

Masyarakat cenderung terlarut dengan kehidupan hedonisme.7

Menurut  pendapat  Thomas  Lickona  yang dikutip oleh Tadzkirotun Musfiroh,

menyatakan bahwa:

Terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran
suatu bangsa, yaitu: meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; ketidakjujuran yang
membudaya; semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur
pemimpin; pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan; meningkatnya
kecurigaan dan kebencian; penggunaan bahasa yang memburuk; penurunan etos

5Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih, (Yogyakarta: Belukar, 2004), h. 38
6Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Ponorogo: Stain Po Press,

2007), h. 40-41
7Secara sederhana, hedonisme merupakan sebuah doktrin yang mengatakan bahwa kebaikan

yang pokok dalam kehidupan adalah kenikmatan. Lihat, Ahmad Maulana et. al., Kamus Ilmiah Populer
(Yogyakarta: Absolut, 2008), h. 191. Kata “Hedonis” sendiri berasal dari bahasa Yunani hedone yang
berarti “kesenangan” atau “kenikmatan”. Dalam filsafat Yunani, Hedonisme ini ditemukan oleh
Aristippos dari Kyrene (sekitar 433-355 SM), yang merupakan murid Socrates. Socrates bertanya
tentang tujuan terakhir bagi kehidupan manusia, tetapi ia tidak memberikan jawaban yang jelas.
Kemudian Aristippos menjawab,”Yang sungguh-sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan….”.
Menurut para Hedonism, jika suatu perbuatan itu dianggap enak dan mengandung kelezatan, maka
dikategorikan perbuatan susila. Lihat, Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia,
2010), h. 20, dan Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Ponorogo: STAIN Po Press,
2009), h. 202



4

kerja; menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; meningginya
perilaku merusak diri; dan semakin kaburnya pedoman moral.8

Dengan melihat pemaparan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

apabila akhlak suatu umat telah rusak, maka menjadi rusaklah bangsanya.

Pendidikan akhlak merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi dekadensi

moral di masyarakat. Karena sebaik apapun perilaku seseorang jika tidak memiliki

akhlak yang mulia maka tidak akan bernilai baik. Sebaliknya, jika seseorang memiliki

akhlak yang baik maka orang tersebut akan menjadi berharga dan lebih bernilai.

Rupanya pendidikan akhlak ini sejalan dengan program pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional

mencanangkan penerapan pendidikan karakter bagi semua tingkatan pendidikan, baik

sekolah dasar hingga perguruan tinggi.9

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter

pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu,

tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan maupun

bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil.10

8Tadkirotun Musfiroh, Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter dalam
Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter?, (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2008), h. 26

9Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah, (Jakarta: Laksana,
2011), h. 9

10Ibid, h. 18-19. Penjelasan “insan kamil” disebutkan dalam beberapa sumber, di antaranya
adalah manusia yang dalam hidupnya senantiasa beramal shalih (berbuat baik), yang didasari dengan
iman kepada Allah, dan merealisasikan dalam sikap takwa. Lihat, Amin Syukur, Tasawuf  Bagi  Orang
Awam  Menjawab  Problem  Kehidupan, (Yogyakarta:  Pustaka  Pijar, 2006), h. 152. Sedangkan
pengertian “insan kamil” menurut Muhammad Alim, terfokus pada pengembangan potensi jasmani dan
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Permasalahan tentang pendidikan akhlak ternyata telah menjadi bahasan para

intelektual muslim beratus-ratus tahun silam. Imam Abu Hamid al-Ghazali telah

memaparkan permasalahan tentang akhlak tasawuf dalam berbagai karyanya, yang

salah satunya diberi nama “Bidayat al-Hidayah” (Permulaan Petunjuk Allah). Secara

garis besar, sistematika pembahasan kitab ini mencakup tiga aspek, yaitu: Ketaatan

kepada Allah, Meninggalkan Maksiat dan Etika Pergaulan Sosial.

Dalam hal ini Penulis merasa tertarik dengan hasil karya beliau, karena melihat

bahwa kajian dalam kitab “Bidayat al-Hidayah” adalah membahas pola kehidupan

yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam melalui sentuhan tasawuf dan akhlak.

Kajian yang terdapat dalam kitab ini mengatur hubungan Manusia dengan Tuhan

secara vertikal (Khalik) maupun hubungan secara horisontal (makhluk). Pemaparan

yang disampaikan dengan lugas dan terperinci yang membuat penulis tertarik untuk

mengkaji lebih dalam makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Penulis juga

berusaha merelevansikan pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab “Bidayat

al-Hidayat” dengan pendidikan karakter di Indonesia.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka Penulis mengangkat permasalahan

tersebut dan menuangkannya dalam penelitian ini dengan judul: “Nilai-nilai

rohani yang sehat, yakni manusia yang sehat dan terbina potensi rohaniyahnya, sehingga dapat
berfungsi secara optimal dan dapat berhubungan dengan Allah dan makhluk lainnya secara benar. Ciri-
cirinya antara lain: a) berfungsi akalnya secara optimal, b) ber-fungsi intuisinya secara optimal, c)
mampu menciptakan budaya, d) menghiasai diri dengan sifat-sifat ketuhanan, e) berakhlak mulia, f)
berjiwa seimbang. Lihat, Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran
dan Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 160-162. Bandingkan juga,
Murtadha Muthahhari, Manusia Sempurna Pandangan Islam Tentang Hakikat Manusia terj. Moh.
Hashem, (Jakarta: Lentera, 1994), h. -4
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Pendidikan Akhlak dalam Kitab “Bidayat al-Hidayah” al-Ghazali dan

Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Menurut Sugiono, masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan

dengan pelaksanaan.11

Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa masalah adalah adanya ketidak

sesuaian atau kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataannya. Oleh

karena itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya.

Agar pembahasan dapat dilakukan  secara komprehensif dan mendalam, fokus

masalah tersebut perlu disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dari fokus masalah

yang ada, maka masalah dalam penelitian ini  dapat dirumuskan  sebagai berikut:

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab “Bidayat al-

Hidayah” karya al-Ghazali?

2. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di Indonesia?

3. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab

“Bidayat al-Hidayah” karya al-Ghazali dengan pendidikan karakter di

Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan acuan rumusan masalah di atas, tujuan kajian penelitian ini

adalah untuk:

11Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Cet. 8) (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 32
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1. Mendeskripsikan  nilai  pendidikan  akhlak  yang  terdapat  dalam  kitab

“Bidayat al-Hidayah” karya al-Ghazali.

2. Mendeskripsikan nilai pendidikan karakter yang ada di Indonesia.

3. Menjelaskan relevansi nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam Kitab

“Bidayat al-Hidayah” karya al-Ghazali dengan pendidikan karakter di

Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan yang utama

yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan

teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut

sebagai hipotesis penelitian, sehingga para peneliti dapat mengerti, melokasikan,

mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.12

Dengan demikian, kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini ialah ditinjau

secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

menghasilkan manfaat berikut ini:

1. Secara Teoritis

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

khazanah pendidikan, khususnya tentang nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam kitab

“Bidayat al-Hidayah” karya Imam al-Ghazali.

12 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, (Cet. 7)
(Yogyakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 34
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2. Secara Praktis

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada :

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

memperdalam ajaran agama Islam.

b) Institusi pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

c) Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk

dijadikan referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat

dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam

proses penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam

bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-

prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.13 Oleh

karena itu, di sini akan dipaparkan mengenai:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau literer, maka penelitian ini

menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis,14 yaitu

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan data secara kuantitatif. Penulis

berusaha mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab “Bidayat

13Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
cetakan ke-5, h. 24

14 Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 6



9

al-Hidayah”, dan kemudian merelevansikannya dengan pendidikan karakter di

Indonesia.

Adapun pengertian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat

atau karakter individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Sehingga penelitian

ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya

menggambarkan suatu variable atau keadaan, sehingga penulis hanya menganalisa

secara kritis permasalahan yang dikaji.

Adapun jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah kajian pustaka (library

research). Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang mengumpulkan data dan

informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan

(buku) atau jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.15

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan sumber

data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai

berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam

mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian

15Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), h. 60.



10

tersebut. Berdasarkan pendapat Sumadi Suryabrata yang dimaksud sumber data

primer adalah: “sumber data yang secara langsung dikumpulkan dari sumber pertama

dan diajukan penelitian oleh peneliti dalam meneliti objek kajiannya.16 Adapun

sumber data yang digunakan adalah: Abu Hamid al-Ghazali, “Syarah Bidayat al-

Hidayah,” Surabaya: Dar al-‘Ilmi, t.t.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari sumber data primer. Berdasarkan

pendapat Sumadi Suryabrata sumber data sekunder adalah: “sekumpulan data yang

akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.”17 Sumber-

sumber tersebut di antaranya adalah:

1) Toto Edi, et al., Ensiklopedi Kitab Kuning. Aulia Press, t.t.

2) Saeful Anwar, Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi dan Aksiologi.

Bandung: Pustaka Setia, 2007.

3) Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2003.

4) Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

5) Amin Syukur dan Masyharuddin, Intelektualisme Tasawuf Studi

Intelektualisme Tasawuf al-Ghazali. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

16Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Cet. 24) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 48
17 Ibid, h. 56
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6) Dedi Supriyadi, Fiqih Bernuansa Tasawuf al-Ghazali Perpaduan Antara

Syariat dan Hakikat. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

7) Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

8) Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Imam Al-Ghazali dan Sykh Abdul

Qadir Jailani, Jakarta: Birut Publishing, 2015

9) Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung:

Alfabeta, 2012.

10) Mansur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis

Multi Dimensional. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam

aplikasinya ada dua kategori, pertama pengambilan data primer, yaitu data yang

langsung dikumpulkan peneliti dari sumber pertama. Yang kedua, pengambilan data

sekunder, yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.18 Maka teknik

pengumpulan data yang tepat digunakan dalam library research adalah teknik

dokumenter, yang berasal dari buku, makalah, jurnal serta semua bahan yang ada

kaitanya dengan fokus penelitian.

4. Teknik Analisis Data

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

tesis dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content

analysis yaitu suatu metode yang menggunakan teknik sistematik untuk menganalisis

18Ibid, h.  9
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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.19

F. Kajian Pustaka

Fokus penelitian yang sedang dikerjakan perlu diulas melalui kajian pustaka.

Kajian pustaka dapat berupa buku-buku, teks, laporan hasil penelitian, makalah,

risalah, dan karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dalam kajian

pustaka, peneliti membuat deskripsi secara sistematis tentang hasil penelitian oleh

peneliti sebelumnya yang sejalan dengan topik penelitian yang peneliti sedang

lakukan. Dengan kata lain, penelitian dibandingkan dengan kajian-kajian yang sama

dengan hasil penelitian terdahulu.20

Penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Disertasi Amin Abdullah (Turkiye Diyaret Vaktij, Turki, 1992) berjudul The

Idea of Universaly of Ethical Norms in Ghazali and Kant, menghasilkan hasil

penelitian yang menyebutkan bahwa sumber etika menurut Al-Ghazali adalah

tindakan secara eksklusif bersumber dari Tuhan, bukan saja nilai-nilainya, melainkan

juga kehendak dan kemampuan untuk bertindak etis itu sendiri. Sedangkan Kant yang

19Amirul Hadi dan Haryono, Metodo logi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia,
1998), h. 175.

20Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), h. 108
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menggunakan pendekatan rasionalitas menekankan kepada kausalitas (hukum sebab

akibat), menekankan bahwa sifat aktif perlu dalam suatu tindakan, apresiasi terhadap

perubahan sosial perlu dikembangan dalam etika, dan Kant percaya bahwa betapa pun

juga rasio masih berperan dalam perumusan etika dan dalam pemikiran-pemikiran

non metafisis.21

2. Tesis Andre Dermawan (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas

Agama Islam, 1998) berjudul Filsafat Pengetahuan Islam : Studi Atas Pemikiran

Ma’rifat Al-Ghazali, menghasilkan hasil penelitian yang menyebutkan bahwateori

Ma’rifat menurut Al-Ghazali adalah suatu ilmu yang menerima pengetahuan

tanpakeraguan. Di sini, kemurnian dan kehakikian dibuktikan. Dasar Ma’rifat Al-

Ghazali adalah Musyahadah dengan Allah secara langsung. Hal itu sama dengan para

sufi yang lain pada umumnya. Menurut Al-Ghazali, ketenteraman hati itu hanya akan

diperoleh dengan penyucian jiwa. Sedang peranan Ma’rifat dalam kehidupan

seseorang akan berhasil bila seseorang itu melakukan dan menjalani paket-paket

tasawuf yang telah ditentukan. Di sini, Al-Ghazali mengharuskan adanya Syekh.22

3. Tesis Nailul Umam Wibowo (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas

Agama Islam, 2003) berjudul Pendidikan Tasawuf : Studi Komparatif Pemikiran Al-

Ghazali dan Nasr, menghasilkan hasil penelitian bahwa pendidikan tasawuf meliputi:

pendidikan akidah, syariat, dan akhlak. Semua itu harus dilandasi ilmu. Dalam hal

pengetahuan, Al-Ghazali mengunggulkan ilmu agama atas ilmu umum. Sedangkan

21Amin Abdullah, The Idea of Universaly of Ethical Norms in Ghazali and Kant, (Turki :
Turkiye Diyaret Vaktij, 1992), h. iv

22Andre Dermawan , Filsafat Pengetahuan Islam : Studi Atas Pemikiran Ma’rifat Al-
Ghazali,(Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, 1998), h. 7
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Nasr tidak menyinggung bahkan menganggap sumber ilmu adalah satu dan yang

terlahir darinya juga satu (monotomi). Inti pendidikan akidah adalah pemahaman akan

Allah, namaNya, af’alNya, dan sifatNya. Sedangkan pendidikan syariat merupakan

buah dari akidah. Syariat memiliki makna batin. Untuk mencapai makna batin,

seseorang harus menjalankan syariat dan menghayati makna di balik syariat.

Sedangkan pendidikan akhlak diperoleh dengan meneladani sifat Rasulullah karena

beliau adalah Uswatun Khasanah. Perbaikan akhlak melalui beberapa tahap, yaitu

takhalli (pengosongan diri dari sifat-sifat tercela), tahalli (pengisian diri dengan sifat-

sifat terpuji), dan tajalli (mendekatkan diri pada Allah). Dalam hal ini, diperlukan

seorang guru atau mursyid untuk membimbing murid dalam menapak jalan spiritual.23

4. Tesis Robi’ah (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah, 2014)

berjudul Guru Dan Murid Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Implementasinya

Dalam Pendidikan Nasional (Studi Atas Kitab Ihya’ Ulum Ad-Din), menghasilkan

hasil penelitian yang menyebutkan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, guru harus

memiliki akhlak-akhlak: (1) Memiliki rasa kasih sayang kepada murid sebagaimana

kepada anaknya sendiri, (2) Mengikuti Rasulullah SAW, (3) Tidak meninggalkan

nasihat, (4) Mencegah murid dari akhlak tercela, (5) Tidak mewajibkan pada murid

agar mengikuti guru tertentu, (6) Memperlakukan murid sesuai dengan

kesanggupannya, (7) Kerjasama dengan murid, (8) Mengamalkan ilmunya. Sementara

murid harus memiliki akhlak-akhlak : (1) Membersihkan jiwanya, (2) Tidak banyak

23Nailul Umam Wibowo, Pendidikan Tasawuf : Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghazali dan
Nasr, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, 2003), h. 7
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melibatkan diri dalam urusan duniawi, (3) Jangan sombong, (4) Menghindari

perbedaan pendapat para ulama, (5) Memilih ilmu yang terpuji, (6) Fokus pada suatu

bidang ilmu pengetahuan, (7) Menyempurnakan bidang ilmu tertentu, (8) Mengetahui

sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemuliaan ilmu, (9) Menghiasi batin dengan sifat-

sifat terpuji, (10) Mengetahui hubungan macam-macam ilmu dan tujuannya. Dalam

konteks Pendidikan Nasional, khususnya pada UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, pemikiran Al-Ghazali terimplementasikan pada

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pedagogi,

kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.24

5. Tesis Zainal Muttaqin (UIN Malang, Fakultas Tarbiyah, 2012) berjudul

Implementasi Kurikulum Pendidikan Al-Ghazali di Pondok Pesantren (Studi Kasus di

Pondok Pesantren Ngalah, Purwosari, Pasuruan), menghasilkan hasil penelitian yang

menyebutkan bahwa pemikiran kurikulum pendidikan Al-Ghazali menjadi dasar

kurikulum dan masuk dalam ranah komponen kurikulum pendidikan di Pondok

Pesantren Ngalah. Dasar Kurukulum pendidikan (filosofis, sosiologis, dan psikologis)

terangkum dalam syariat Islam dengan mengaplikasikan tradisi Ahlussunnah Wal

Jamaah sebagaimana Al-Ghazali. Komponen kurikulum (tujuan, isi/materi, metode,

24Robi’ah, Guru Dan Murid Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Implementasinya Dalam
Pendidikan Nasional (Studi Atas Kitab Ihya Ulum Ad-Din),(Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, Fakultas
Tarbiyah, 2014), h. 7
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dan evaluasi) yang diberlakukan sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang terdapat

di dalam karyanya seperti Ihya Ulumuddin.25

Penelitian ini berbeda dengan lima penelitian di atas. Dari kajian di atas,

Disertai Amin Abdullah lebih mempersoalkan apakah etika meliputi nilai, kemauan,

dan tindakan hanya berasal dari Allah ataukah ada campur tangan manusia, Imam Al-

Ghazali mengatakan bahwa secara hakikat, etika baik nilai, kemauan, maupun

tindakan adalah berasal dari Allah. Sedangkan Kant di dalam Disertai Amin

Abdullah, berpendapat bahwa akal manusia juga berperan di dalam menentukan

rumusan etika dan pemikiran-pemikiran lainnya. Disertai Amin Abdullah membahas

tentang peranan akal dalam persoalan etika.

Tesis Andre dan Nailul mengemukakan tentang pendidikan akhlak yang

diambil dari pendidikan tasawuf. Kedua tesis tersebut telah membahas pendidikan

tasawuf, namun pendidikan tasawuf yang dikemukakan mencakup tasawuf secara

umum. Sementara masalah akhlak tidak dibahas secara komprehensif.

Tesis Robi’ah lebih menekankan pada akhlak-akhlak antara guru dan murid

dan bagaimana implementasinya di dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Sedangkan tesis Zainal Muttaqin lebih menekankan pada penerapan

pemikiran Al-Ghazali pada kurikulum di Pondok Pesantren.

Sedangkan tesis yang penulis susun lebih pada pendidikan akhlak menurut

Imam Al-Ghazali yang meliputi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam

25Zainal Muttaqin, Implementasi Kurikulum Pendidikan Al-Ghazali di Pondok Pesantren
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Ngalah, Purwosari, Pasuruan), (Malang : UIN Malang, Fakultas
Tarbiyah, 2012), h. 7
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kitab “Bidayat al-Hidayah” karya al-Ghazali, nilai-nilai pendidikan karakter yang ada

di Indonesia dan relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab

“Bidayat al-Hidayah” karya al-Ghazali dengan pendidikan karakter di Indonesia.

G. Desinisi Operasional

Definisi operasional adalah hasil dari operasionalisasi, menurut Black dan

Champion untuk membuat definisi operasional adalah dengan memberi makna pada

suatu konstruk atau variabel dengan menetapkan “operasi”  atau  kegiatan  yang

diperlukan  untuk mengukur konstruk  atau variabel.26

Untuk lebih jelas serta mempermudah pemahaman lebih lanjut dan

menghindari kesalahpahaman dari maksud penulis, maka penulis menegaskan definisi

operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Definisi Nilai:

Pengertian dari nilai disini adalah sebagai sifat atau hal-hal penting yang

berguna bagi manusia.

2. Definisi Pendidikan:

Menurut Syeh Naquib Al-Attas, pendidikan merupakan upaya dalam

membentuk dan memberikan nilai-nilai kesopanan (ta'dib) kepada peserta didik.

Apalah artinya pendidikan jika hanya mengedepankan aspek kognitif maupun

26James A. black dan Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial, terj.
E.Koeswara, dkk, (Bandung : Refika Aditama, 1999), h. 161
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psikomotorik apabila tidak diimbangi dengan penekanan dalam pembentukan tingkah

laku (afektif).27

Pengertian dari pendidikan disini adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan

sebagai proses dalam pembentukan individu secara integral, agar dapat

mengembangkan, mengoptimalkan potensi kejiwaan yang dimiliki dan

mengaktualisasikan dirinya secara sempurna.

3. Definisi Akhlak:

Menurut  M.  Abdullah  Darraz,  akhlak  adalah  sesuatu kekuatan dalam

kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (akhlak yang baik) atau pihak yang

jahat (akhlak yang jahat).28

Pengertian dari akhlak disini adalah segala sesuatu yang tertanam kuat atau

terpatri dalam dirir seseorang, yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tanpa

melalui pemikiran atau perenungan terlebih dahulu. Artinya bahwa perbuatan itu

dilakukan dengan refleks dan spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu.

27Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendididkan Islam,
(Jogjakarta:ArRuzz,2011), h. 275

28Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009),
h. 182
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4. Definisi Karakter:

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark (menandai) dan

memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk

tindakan atau tingkah laku.29

5. Definisi Pendidikan Akhlak:

Pengertian dari pendidikan akhlak disini adalah suatu usaha sadar yang pada

terciptanya perilaku lahir batin manusia sehingga menjadi manusia yang berbudi

pekerti luhur, memiliki totalitas kepribadian baik kepada dirinya sendiri atau selain

dirinya.

6. Definisi Pendidikan Karakter:

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat

dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung

jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya.30

Pengertian dari pendidikan karakter disini adalah suatu upaya yang berusaha

menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, baik nilai yang mengandung

pengetahuan, kesadaran diri maupun tindakan.

29Tadkirotun Musfiroh, Pengembangan Karakter Anak Melalui Pendidikan Karakter dalam
Tinjauan Berbagai Aspek Character Building: Bagaimana Mendidik Anak Berkarakter, (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2008), h. 28

30Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2012),
h. 23
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H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, mencakup bab-bab yang membahas mengenai

masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya mulai

dari bagian awal hingga bagian akhir penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu,

metode penelitian, analisis data dan sistematika pembahasan sebagai beberapa sub

babnya. Bab I ini berfungsi menentukan jenis, metode dan alur penelitian hingga

selesai. Sehingga dapat memberikan gambaran hasil yang akan didapatkan dari

penelitian.

Dilanjutkan dengan bab II yang mendeskripsikan kajian teori tentang

pendidikan akhlak dan pendidikan karakter. Sub bab pertama berisi tentang teori

pendidikan akhlak dan sub bab kedua berisi tentang teori pendidikan karakter di

Indonesia. Kedua sub bab ini digunakan sebagai acuan untuk menjadi landasan dalam

melaksanakan penelitian kajian pustaka ini.

Sedangkan pada bab III adalah paparan data-data yang berisi tentang biografi

Imam al-Ghazali sebagai pengarang “Bidayat al-Hidayah”, deskripsi singkat tentang

kitab “Bidayat al-Hidayah”, dan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Bidayat

al-Hidayah”. Bab III ini bermaksud untuk menguraikan nilai-nilai pendidikan akhlak

dalam kitab “Bidayat al-Hidayah” dan hal-hal yang terkait dengannya. Serta

dimaksudkan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah pertama.
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Kemudian bab IV merupakan merupakan analisis dari berbagai data yang

diperoleh, dan sekaligus menentukan titik temu yang merupakan sisi kesesuaian dari

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Bidayat al-Hidayah” dengan teori

mengenai pendidikan akhlak. Setelah itu, berlanjut pada analisis relevansi nilai

pendidikan akhlak dalam kitab “Bidayat al-Hidayah” dengan pendidikan karakter di

Indonesia.

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan hasil dari

penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab “Bidayat al-Hidayah”

serta relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia, dari berbagai literatur

yang telah ditemukan. Selain itu juga mengemukakan saran-saran atau rekomendasi

dari Penulis.
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