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ABSTRAK 

 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI 

  

Oleh 

Eis Dahlia 

 

Pendidikan akhlak tidak bisa dipisahkan dari ruang lingkup pendidikan Islam. 

Sebab, pendidikan akhlak yang tujuan untuk mencapai akhlak yang sempurna 

merupakan puncak dari tujuan pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri. Dengan kata 

lain, seorang Muslim tidak dapat dikatakan sempurna agamanya bila akhlak dalam 

kehidupannya tidak mencerminkan akhlak yang baik. pendidikan akhlak adalah 

upaya sadar dan terencana untuk menanam nilai-nilai akhlak yang di internalisasikan 

ke dalam pribadi peserta didik sehingga diharapkan akan terbentuk kepribadian yang 

berakhlak mulia. Imam Al-Ghazali adalah seseorang yang menekuni dunia 

pendidikan khususnya ilmu dibidang keagamaan. Rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah “Bagaimana konsep pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali?”. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 

research atau penelitian kepustakaan artinya, permasalahan dan pengumpulan data 

berasal dari kajian kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

dari data primer (pokok) dan data sekunder (penunjang atau pendukung data primer). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-filosofis. 

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis isi (content 

anaylisis). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali terkait 

dengan konsep pendidikan akhlak untuk mengatasi degradasi moral saat ini dapat 

dilakukan dengan membangun kualitas pendidikan terutama dalam menanamkan 

nilai-nilai akhlak Islami dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan. Untuk 

meningkatkan pendidikan akhlak Islami, menanamkan nilai-nilai akhlak yang bersifat 

permanen, membangun kepribadian muslim yang kaffah. Selain itu, Imam Al-Ghazali 

juga memaparkan mengenai langkah-langkah pendidikan akhlak untuk mengatasi 

degradasi yang terdiri dari, pendidikan akhlak yang berlandasan Al-Qur’an dan 

Hadis, Tujuan pendidikan akhlak , tahapan yang dicapai dalam pembentukan akhlak 

yaitu Takhalli, Tahalli, Tajalli, serta metode pembentuknya dengan cara Keteladanan, 

At-Tajribah, riyadhah dan mujahadah. Konsep pendidikan akhlak oleh Imam Al-

Ghazali dapat di sesuaikan pada pendidikan saat ini, karena konsep pendidikan 

akhlak yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali selaras dengan Pendidikan Agama 

Islam didalam kurikulum saat ini. 
 







MOTTO 

 

        

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (QS Asy-

Syamm)
1
 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 

896  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka menciptakan efektifitas pemahaman maksud dan tujuan yang 

komprehensif serta menghindari kesalah pahaman dan makna yang ganda, maka 

penulis perlu menjelaskan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul 

“KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIP IMAM AL-GHAZALI” ini, 

terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah dalam judul tersebut: 

1. Pengertian kosep 

Konsep adalah rancangan dasar dari sebuah tulisan
1
.Konsepsi adalah 

pendapat,paham,pandangan,pengertian,cita-cita yang terlintas (ada) dalam 

pikiran
2
.Konsep juga mempunyai beberapa pengertian,antara lain: 

a. Konsep berarti ide umum,pengertian,rancangan,atau rencana dasar
3
. 

b. Konsep berarti gambaran mental dari objek proses atau apapun yang ada 

diluar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain
4
. 

Merujuk pengertian diatas maka konsep yaitu mempersiapkan subjek 

pendidik agar mampu menjawab tantangan zaman yang dihadapi dan mampu 

                                                 
1
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kamus BesarBahasa Indonesia”,( Jakarta, Balai 

Pustaka, 1998), h.519 
2
 Ibid, 

3
Peter Salim dan Yenny Salim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontenporer”, , (Jakarta, 

Modern English Press Pertama, 1991), h.160 
4
 Muhammad Ali, “Kamus Leengkap Bahasa Indonesia Modern”, (Jakarta, Pustaka Amani, 

1991), h.250 

1 

 



2 

 

melihat setiap perubahan yang terjadi.Salah satu konsep yang banyak diajarkan 

pada lembaga-lembaga pendidikan adalah yang menggambarkan bahwa 

pendidikan sebagai suatu bantuan dari pendidik untuk mengarahkan agar subjek 

didik menjadi dewasa sehingga ia telah menetapkan pilihan serta 

mempertanggungjawabkan perbuatan dan tingkah lakunya secara mandiri maka 

kegiatan pendidikan dapat dikatakan sudah selesai dan tidak diperlukan lagi.  

2. Pengertain Pendidikan 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran,dan pelatihan,(proses,cara,perbuatan mendidik)
5
.Pendidikan menurut 

Dictionary of education menyebutkan behwa pendidikan adalah proses dimana 

seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku 

lainnya didalam masyarakat dimana ia hidup,proses sosial dimana orang 

dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya 

yang datang dari sekolah),sehingga dia dapat memproleh atau mengalami 

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum
6
 

Menurut UU SISDIKNAS no.20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya serta memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

                                                 
5
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kamus Besar Indonesia” ,(Jakarta Balai Pustaka, 

1998), h.110 
6
 Fuad Ihsan, “Dasar-Dasar Kependidikan”, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2013), h.4 
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serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7
 

Sedangkan konsep pendidikan yang didefinisikan secara akurat dan bersumber 

pada ajaran (agama) Islam, itulah pendidikan Islam.
8
 

3. Pengertian Akhlak 

Akhlak ialah sifat yang tetanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-

perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran.
9
 

4. Perspektif 

Menurut kamus ilmiah,perspektif berarti tinjauan,sudut 

pandang
10

.Sedangakan menurut kamus besar bahasa indonesia,kata perspektif 

memiliki dua makna yakni pertama berarti cara melukiskan suatu benda pada 

permukaan yang mendatar sebagaimana terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

(panjang,lebar dan tinggi,dan yang kedua adalah sudut pandang, atau pandangan). 

5. Imam Al-Ghazali 

Imam Al-Ghazali adalah seorang yang ahli dalam Tasawuf telah berbagai 

karya yang beliau tuliskan yang sangat terkenal dan telah banyak ahli tokoh Islam 

yang memakai karyanya sebagai refrensi dalam karya tulisan yang mereka buat. 

Al-Ghazali merupakan tokoh Islam yang terkenal baik dalam pendidikan, tasawuf, 

fiqih, akhlak dan sebagainya. 

 

                                                 
7
Undang- Undang, SIKDIKNAS No.20. Th. 2003, (Jakarta, Sinar Grafika), 2004, h.1. 

8
Beni Ahmad Saebani&Hendra Akhdiyat, “Ilmu Pendidikan Islam 1”, (Bandung:CV 

PUSTAKA SETIA, cetakan ke-I, 2009), h .40. 
9
Rosihan Anwar, “Akidah Akhlak”, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA,2008), h. 205 

10
 Farid Hamid, “kamus Ilmiah Populer Lengkap Apollo”, (Surabaya, Bumi Aksara, 2009), h 

.487 
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B. Alasan Memilih Judul 

Dalam skripsi ini, penulis memiliki alasan dasar dalam membuat judul tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

Alasan Obyektif: 

1. Karena peran pendidikan akhklaksangat penting dalam menjawab krisis 

kerohanian manusia saat ini, atau paling tidak sebagai penyeimbang terhadap 

kecenderungan pola hidup yang semakin memperihatinkan akibat degradasi 

moral dan diperlukan suatu konsep tersendiri untuk membenahi pola prilaku 

manusia saat ini. 

2. Karena pentingnyasuatu konsep pendidikan akhlak dalam rangka degradasi 

moral saat ini yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam serta guna menghadapai 

tantangan zaman. 

3. Pentingnya memperkenalkan para tokoh pemikir pendidikan Islam yang ada di 

dunia, supaya nantinya menjadi manusia yang berakhlak, kreatif, inovatif, 

kompetitif, dan penuh semangat progresifitas dalam mengenal para tokoh Islam 

yang ada di dunia serta menambah pengetahuan. 

Alasan Subyektif: 

1. Karena judul di atas sangat menarik dan relevan untuk diteliti serta tidak 

menyimpang dari spesialisasi keilmuan dari peneliti pada fakultas Tarbiyah dan 

Keguran Program Studi Pendidikan Agama Islam. 



5 

 

2. Keingintahuan penulis untuk mengkaji konsep pendidikan akhlakdalam rangka 

mengembalikan pola perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam yang digagas 

oleh Imam Al-Ghazali. 

3. Tersedianya literatur-literatur sebagai referensi untuk dijadikan rujukan 

penelitian. 

4. Adanyamanfaatbagipenelitidanpihak lain. 

C. Latar Belakang Masalah 

Bangsa kita sangat menaruh harapan terhadap dunia pendidikan. Dari 

pendidikan inilah diharapkan masa depan dibangun dalam landasan yang kuat. 

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

memandirikan anak bangsa dengan berbagai potensi yang dimilikinya.
11

 

                           

                  

Artinya: Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!".Mereka menjawab: "Maha 

Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Telah 

Engkau ajarkan kepada Kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana".
12

 (Q.S Albaqaraah (2) ayat 31-32). 
  

Maksud ayat diatas, bahwa Manusia adalah makhluk yang bisa di didik dan 

di ajar. Untuk meningkatkan kualitas hidup, mansia memerlukan pendidikan, baik 

                                                 
11

 Najib Sulhan, “Pendidikan Berbasis Karakter”, (Surabaya, PT. Jepe Press Media Utama, 

2010, Cet. 1, h. 53. 
12

 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Terjemah”, (Jakarta, CV.Pustaka Harapan, 2006), h. 6 



6 

 

pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan merupakan bagian yang amat 

terpenting dari kehidupan Manusia yang sekaligus membedakan Manusia dengan 

makhluk yang lainnya. 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. Pendidikan 

selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu.Investasi dalam 

bidang pendidikan sangat diperlukan dalam upaya menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas
13

.Masyarakat dan Pendidikan merupakan alat untuk 

memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi 

mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka. Jadi jika stabilitas suatu bangsa 

terguncang atau kemajuannya terhambat, maka yang pertama-tama ditinjau ulang 

ialah sistem pendidikan. 

Kebutuhan manusia akan pendidikan merupakan suatu yang sangat mutlak 

dalam hidup ini, dan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan. Fatah 

Yasin mengutip perkataan John Dewey yang juga dikutip dalam bukunya Zakiyah 

Daradjat menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup 

manusia guna membentuk dan mempersiapkan pribadinya agar hidup dengan 

disiplin” 
14

. 

Jika melihat kualitas dan kondisi pendidikan di zaman sekrang ini dan 

melihat persoalan yang dihadapi oleh pendidikan maka hampir semua orang setuju 

bahwa pendidikan agama, pendidikan Islam yang dijadikan pedoman untuk 

                                                 
13

 Ridwan Abdullah Sani, “Pendidikan Karakter”,(Jakarta, PT Bumi Aksara,2016),cet 1, h .5 
14

A. Fatah Yasin, “Dimensi-dimensi Pendidikan Islam”. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hal. 15 



7 

 

pembentukan akhlak khususnya, merupakan benteng utama dalam menjaga 

moralitasmanusia. Sebagian kalangan hingga kini masih mempercayai dan meyakini 

bahwa pendidikan Islam ialah sebagai sarana ideal untuk mengarahkan kehidupan 

ke arah yang lebih baik. 

Sementara pendidikan akhlak tidak bisa dipisahkan dari ruang lingkup 

pendidikan Islam. Sebab, pendidikan akhlak yang tujuan untuk mencapai akhlak 

yang sempurna merupakan puncak dari tujuan pelaksanaan pendidikan Islam itu 

sendiri. Dengan kata lain, seorang Muslim tidak dapat dikatakan sempurna 

agamanya bila akhlak dalam kehidupannya tidak mencerminkan akhlak yang baik 

yang sesuai akhlak Islami. 

Selain itu, tujuan pendidikan Islam juga menurut Al-Ghazali harus mengarah 

kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekannya pada 

memproleh keutamaan mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk mencari 

kedudukan yang tinggi atau mendapat kemegahan dunia. Sebab jika tujuan 

pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam 

pandangan Al-Ghazali akan menyebabkan kesesatan dan kemudharatan. 

Dengan kata lain Lembaga pendidikan bukan hanya mencetak anak 

bangsa yang cerdas dalam ilmu pengetahuan umum saja melainkan harus mampu 

mencetak generasi muda yang memilki akhlak yang baik. Seperti yang dijelaskan 

dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, yang 

berbunyi : 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab 
15

. 

 

Namun kenyataannya pada saat ini belumlah terlaksana sebagaimana yang 

telah diatur dalam Undang-Undang yang dijelaskan diatas untuk mencetak anak 

yang cerdas dan juga mempunyai akhlak yang baik masih dalam angan-angan saja, 

karna pada realitanya lembaga pendidikan hanya berupaya bagaimana mencetak 

Intelektual pada generasi muda saja yang siap memiliki daya saing yang hebat 

setelah keluar dari Sekolahnya yang siap kerja di tempat yang bagus dan sekolah di 

cap sebagai sekolah yang ideal dan memiliki nama yang bagus di masyarakat 

sedangkan masalah akhlak, moralitas masih menjadi PR untuk dunia atau lembaga 

pendidikan saat ini. 

Fenomena yang terjadi pada saat ini ialah bangsa indonesia tengah 

dihadapkan dengan masalah degdradasi akhlak yang sangat memprihatinkan. Jika 

diabaikan tanpa ada upaya untuk memperbaiki serta perduli, maka akan 

menghancurkan masa depan bangsa indonesia sendiri. Diakui atau tidak, saat ini 

memang telah terjadi krisis akut yang telah sampai pada tingkat mengkhawatirkan 

dengan melibatkan investasi dan harapan milik kita yang paling berharga yaitu 

anak-anak atau peserta didik. 

                                                 
15

 Ridwan Abdullah Sani, Op.Cit, h. 5 
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Kondisi remaja atau anak-anak peserta didik saat ini mengalami krisis yaitu 

anatara lain berupa maraknya aksi pergaulan bebas, meningkatnya angka kekerasan 

di kalangan anak-anak dan remaja (tawuran), kejahatan terhadap teman, penculian 

remaja, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pornografi, pemerkosaan dll dan 

budaya ,mencontek, adalah sederetan fakta yang bisa disebut dan hingga belum 

dapat diatasi secara tuntas serta kasus yang saat ini hangat di bicarakan yaitu tentang 

terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa para remaja pada saat kompoi 

kelulusan sekolah hingga sampai ada yang meninggal ataupun ada yang cacat 

seumur hidup akibat kecelakaan sedemikian.
16

 

Kondisi remaja Indonesia pada saat ini dapat di gambarkan sebagai berikut : 

1. Pernikahan di usia remaja 

2. Sex pra nikah dan kehamilan tidak di inginkan 

3. Aborsi 2,4 jt : 700-800 ribu adalah remaja 

4. Mmr 343/100.000 (17.000/th, 1417/bln, 47/hr perempuan meninggal) 

karena komplikasi kehamilan dan persalinan 

5. Hiv/aids : 1283 kasus, diperkirakan 52.000 terinfeksi (fenomena gunung 

es), 70% remaja 

6. Miras dan narkoba
17

 

                                                 
16

 Zubaedi, “Desain Pendidikan Karakter”, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 

2 
17

http://allaboutkoreankoko.blogspot.co.id/2015/12/kerusakan-moral-remaja-dan-pemuda-

di.html?diakses 07 Januari 2017 , pukul 19:07 Wib 

http://allaboutkoreankoko.blogspot.co.id/2015/12/kerusakan-moral-remaja-dan-pemuda-di.html?diakses
http://allaboutkoreankoko.blogspot.co.id/2015/12/kerusakan-moral-remaja-dan-pemuda-di.html?diakses
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Semua masalah itu terjadi akibat kurangnya atau minimnya pengetahuan 

akhlak yang baik dikarnakan pendidikan yang salah yang tidak sesuai dengan 

agama, karna selama ini nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak khususnya 

zaman sekarang hanya berupa nilai-nilai yang mencontoh kebaratan yang 

mengedepankan intelektualitas dan mengesampingkan nilai-nilai moralitasyang di 

dapatkan disekolah, keluarga, ataupun dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, 

mekanisme pendidikan di Indonesia, dengan menempatkan kreatifitas intelektualitas 

mengutamakan kemampuan keilmuan sebagai landasan pembangunan negara tapi 

melupakan moralitas.
18

 

Al-Ghazali mengatakan manusia memilki empat sifat akhlak yang ada diri 

seseorang yaitu sifatke Tuhanan, sifat syaitaniyah, sifat kebinatangan dan sifat 

binatang buasan maka diperlukankannya pendidikan akhlak pada diri seseorang 

dengan tujuan untuk menghilangkan akhlak yang buruk serta menumbuhkan akhlak 

yang mulia. Dan akhlak manusia sekarang adalah kurangnya pendidikan yang 

berbasiskan akhlak dengan melihat kondisi para remaja saat ini. 

Tidak dipungkiri memang di zaman era globalisasi ini menuntut setiap 

bangsa memiliki sumber daya manusia yang berdaya tahan kuat dan perilaku yang 

andal. Sumber daya manusia yang berkualitas hanya dapat diperoleh melalui 

pendidikan yang bermutu dan unggul. Dari system pendidikan yang unggul inilah 

                                                 
18

 Pupuh Fathurrohman. Et.al, “Pengembangan Pendidikan Karakter”, (Bandung, PT Refika 

Aditama, 2013), h. 10 
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muncul generasi dan budaya yang unggul. Namun demikian, munculnya globalisasi 

juga telah menambah masalah baru bagi dunia pendidikan.
19

 

Namun dijaman yang semakin maju ini pula bangsa indonesia khusunya para 

remaja zaman sekarang tidak hanya memerlukan pendidikan yang bermutu atau 

yang berkualitas dalam Iptek, ataupun ilmu yang bersifat pengetahuan Global saja 

melainkan juga harus ilmu yang akhlak yang harus ditanamkan. Serta adanya 

metode dalam pembentukan akhlakyang sesuai dengan ajaran Rosulullah. Oleh 

karnya dibutuhkan kerja sama yang apik dalam pendidikan berkakhlak yang dimana 

ilmu yang tidak hanya membawa kabaikan dunia saja melainkan ilmu yang mampu 

membawa generasi muda baik dalam dunia tetapi baik juga diakhirat yang membuat 

mereka menjadikan manusia yang insan kamill. 

Melihat fenomena tersebut, sebagian kalangan berkesimpulan bahwa 

degradensi moral itu terjadi dikarenakan pengetahuan agama dan moral atau budi 

pekerti yang didapatkan peserta didik dibangku sekolah ternyata tidak terdampak 

terhadap perubahan sikap watak dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan sebagian pihak lagi menilai bahwa praktik demoralisasi yang marak 

akhir-akhir ini juga terjadi lantaran proses pembelanjaran cendrung mengajarkan 

pendidikan moral dan budi pekerti hanya sebatas teks dan mengukur keberhasilan 

peserta didik hanya berdasarkan angka-angka dan kurang mempersiapkan peserta 

didik  untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang kontradiktif.
20

 

                                                 
19

Ibid  
20

Ibid , h. 3 
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Dengan kondisi demikian, untuk mengatasi kemerosotan moral yang selama 

ini terjadi para pembuat kebijakan baik pemerintah selaku pemangku kebijakan, 

orang tua, pemuka agama, dan masyarakat semuanya menyuarakan kekwhawatiran 

yang sama , yaitu mendesak diperlukannya sebuah pembenahan sistem pendidikan 

selama ini dan menerapkan pendidikan akhlak sebagai sebuah jembatan alternatif 

untuk mengatasi praktik demoralisasi yang terjadi di negeri ini  

Berangkat dari masalah-masalah yang terjadi mengenai akhlak maka 

menurut penulis sangat penting untuk memakai pemikiran Al-Ghazali dalam 

pendidikan akhlak yang menurut penulis sangat efektif untuk di gunakan. Oleh 

karnanya penulis akan menggunakan dan juga akan memaparkan pendapat Al-

Ghazali dalam mengatasi degradasi akhlak. 

Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak ialah suatu haiat atau bentuk dari 

sesuatu jiwa yang benar-benar telah meresap dan dari situlah timbulnya 

berbagai-bagai perbuatan dengan cara spontan dan mudah,tanpa dibuat-buat 

dan tanpa membutuhkan pemikiran atau angan-angan
21

. Dan menurutnya , 

“bahwasannya karakter atau akhlak itu tidak bisa begitu saja ada dalam diri 

manusia,tetapi harus selalu dibiasakan dan dijaga agar menjadi sebuah sikap 

baik dalam diri manusia itu sendiri”.
22

 

 

Jika menurut Al-Ghazali aklah telah meresap dalam jiwa seseorang maka 

untuk memproleh akhlak yang baik dapat pula di bentuk dengan metode-metode dan 

juga melalui tiga proses yaitu Takhali, Tahalli, Tajalli dengan melalui tahapan-

                                                 
21

 Imam Alghazali,”Ihya Ulumuddin “(Bandung, Al-Maktabah At-Tijjariyah Al-Kubro, 1975), 

h.. 505 
22

 Nur Asiah  “Pemikiran Al-Ghazali Progresif  dalam Pendidikan Inovatif”,( Bandar 

Lampung, Fakta Press), , 2016,cet.1, h .107 
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tahapan yang dianjurkan oleh Al-Ghazali dengan benar dan menurut syariat Islam 

maka hasil yang akan di dapat maka akan baik dan akan sempurna. 

Jika sekarang pendidikan ataupun anak-anak lebih mencontoh life style barat 

maka Al-Ghazali menganjurkan dan juga agama kita untuk mengikuti atau 

mencontoh life style Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW baik dalam sistem 

pendidikan maupun dalam berprilaku dalam kehidupan sebagaimana dijelaskan 

dalam firman Allah SWT 

                  

 

Artinya : Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
23

 (QS. Al-

Ahzab [33] ayat 21) 
 

Maksudnya ayat di atas, Rosullah lah diutus kebumi yaitu dengan tujuan 

untuk membenahi akhlak atau karakter pada diri manusia. Dalam pembentukan 

watak yang secara langsung dicontohkan Nabi Muhammad SAW merupakan wujud 

esensial dari aplikasi akhlak atau karakter yang diinginkan oleh setiap generasi. 

Secara asumtif, bahwa keteladanan yang ada pada diri Nabi menjadi acuan perilaku 

bagi para sahabat, tabi’in dan umatnyan dan juga diharapkan menjadi pedomanatau 

acuan untuk para pendidik maupun orang tua dalam menanamakan nilai-nilai akhlak 

pada anak-anaknya yang sesuai yang telah di contohkan oleh Rosullah SAW. 

                                                 
23

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 595 
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Jika selama ini pendidikan akhlak dititik beratkan pada pihak sekolah 

terkhusus bagi guru agama sedangakan dari pihak keluarga tidak menanamkannya 

pula atau menganggap bukan tanggung jawab orang tua melainkan hanya tanggung 

jawab guru agama disekolah saja.
24

 Maka anggapan sedemikian adalah salah. 

Karna dalam pembentukan kepribadian bukan merupakan sesuatu hal yang 

tidak mungkin, memerlukan tiga unsur yang ikut andil didalamnya yaitu dari tiga 

unsur pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dari ketiga unsur 

tersebut harus ada kesadaran masing-masing pihak untuk saling melengkapi dalam 

mewujudkan pendidikan yang dapat mencetak insan yang memiliki kepribadian 

luhur .
25

 

Karena pertumbuhan dan perkembangan moral agama pada peserta didik lebih 

banyak diperoleh melalui hasil pengamatan terhadap suasana lingkungan di 

sekitarnya atau melalui peniruan dan keteladanan. Agar mereka menjadi generasi 

penerus yang bermoral religius, maka mereka harus dibina, dibimbing, dan dilatih 

dengan baik dan benar melalui proses pendidikan, khususnya pendidikan Islam dan 

pengarahan serta kerja sama antar ketiga unsur tesebut. 

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

sejak dini melalui pendidikan agama dan diawali dalam lingkungan keluarga 

melalui pembudayaan dan pembiasaan. Kebiasaan ini kemudian dikembangkan dan 

diaplikasikan dalam pergaulan hidup kemasyarakatan dan di sekolah. Disini 

                                                 
24

  Marzuki, “Pendidikan Karakter”, (Jakarta, Amzah, 2015), Cet.1, h.6 
25

 Paul Soparno, “Pendidikan Karakter Disekolah”,(Yogyakarta, PT Kanisius, 2015), h. 65 
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diperlukan kepeloporan para pemuka agama serta lembaga-lembaga keagamaan 

yang dapat mengambil peran terdepan dalam membina akhlak mulia di kalangan 

umat.
26

 

Pendidikan akhlak yang harus diajarkan adalah akhlak yang mempunyai nilai 

permanen dan tahan lama,yang diyakini berlaku bagi semua manusia karena 

pendidikan terhadap anak yang kita lakukan terhadap anak seharusnya dapat 

mengembangkan akhlaknya sehingga menjadi individu yang memproleh 

keselamatan dan kebahagian didunia dan diakhirat.
27

 

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan Pendidika akhlakadalah suatu 

perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak 

perlu dipikirkan lagi. Akhlaksering dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun 

pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh heriditasmaupun pengaruh dari 

lingkungan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, akhlak merupakan sifat alami 

seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam 

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

orang lain, dan nilai-nilai akhlak mulia lainnya 
28

 

              

                                                 
26

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

Islam. (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 27 
27

 Ulil Amri Syafri, Op.Cit, h .2 
28

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

kamu bersama orang-orang yang benar.
29

 (QS.At-Taubah.ayat :119) 
 

Secara historis pendidikan akhlak merupakan misi utama para rasul, Islam 

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

Rasulullah Muhammad SAW. Menyatakan bahwa tugas utama dirinya adalah untuk 

menyempurnakan akhlak
30

. Bahwa pada dasarnya pendidikan yang berbentuk 

pembentukan akhlak merupakan kebutuhan utama bagi tumbuhnya cara beragama 

yang dapat menciptakan peradaban. 

Banyak yang menganggap pendidikan akhlak itu hanyalah bagian dari 

kebiasaan saja tetapi sejatinya pendidikan akhlak itu haruslah dibentuk dan 

diarahkan agar akhlak yang ada pada diri anak dapat membentuk sebuah akhlak 

yang baik yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.Oleh karena itu, agar para orang 

tua atau pendidik dapat menerapkan dan memahami konsep pendidikan akhlak pada 

anak sesuai dengan pandangan Al-Ghazali. 

Imam Al-Ghazali adalah hujjatul Islam dan pemberi hujjah tentang 

agama,yang telah mencapai dar assalam(tempat tinggal yang damai)
31

.Penghimpun 

ilmu yang berserakan yang berkemampuan tinggi didalam menjelaskan 

persoalan,baik yang bersifat nash,maupun yang bersikap gagasan Ibnu An-Najjar 

berkata”Al-Ghazali adalah imam para fuqoha”, seorang robani dikalangan umat 

                                                 
29

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 276 
30

4 Achmad Sunarto & Syamsudin Nor, “Himpunan Hadits Shahih Bukhori”, (Jakarta: An-Nur 

Press, 2005), h .8 
31

 Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumudin Jilid 1”, (Bandung, Marja, 2011), h .16 
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Islam,dan seorang dari ahli ijtihad di zamannya serta sebagai permata di setiap 

masa.
32

 

Imam Al-Ghazali adalah hujjatu Islam bagi kaum muslimin,imam dari para 

imam agama.Pribadi yang tidak pernah dilihat oleh mata pada diri tokoh-tokoh 

selainnya,baik lisannya,ucapannya,kecerdasan maupun tabiatnya.Dan mayoritas 

kaum muslimin sampai hari ini meletakan Al-Ghazali pada posisi yang tinggi dalam 

hal ilmu dan amal.
33

 

Secara umum konsep pendidikan akhlak Al-Ghazali ini bertujuan untuk 

mengatasi krisis yang terjadi dalam masyarakat di bidang moral,etika, 

akhlak.Manusia mampu memproleh dan merasakan kembali nikmat 

kebahagian,kesempurnaan jiwa dan ketinggian akhlak dengan jalan tersebut serta 

mampu bertindak proposional dalam menjalankan hidup. 

Oleh karenanya, peneliti merasa bahwa konsep pendidikan konsep menurut 

Imam Al-Ghazali sangatlah tepat untuk diteliti. Terutama mengenai Pendidikan 

akhlak maka untuk mengetahui konsep Pendidikan akhlak seperti apa yang menurut 

Imam Al-ghazali, maka peneliti mengangkat judul Skripsi: “KONSEP 

PENDIDIKAN AKHLAK PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI”. 

 

 

 

                                                 
32

Achmad Sunarto & Syamsudin Nor Op. Cit, h .17 
33
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D. Rumusan Masalah 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

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

dengan pelaksanaan,antara rencana dengan pelaksanaan.
34

 

Berdasarkan latar belakang diatas, serta didukung oleh teori-teori yang 

mendukung, maka masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana konsep pendidikan 

karakter menurut Imam Al-Ghazali dan Bagaimana Relevansi Terhadap Pendidikan 

Agama Islam Disekolah?  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan atau aktivitas yang disadari pasti ada yang ingin dicapai. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Konsep 

Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali 

2. Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat teoritis 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat memerikan wawasan kajian 

keislaman mengenai Konsep Pendidikan akhlak dalam pendidikan Islam 

bagi para pencari ilmu pada umumnya dan juga sebagai salah satu sumber 

informasi terhadap upaya pengembangan dan peningkatan Untuk 

meningkatkan Khazanah ilmiah dalam dimensi pendidikan Islam, 

sehinggga pesan dan fungsinya dapat dirasakan oleh masyarakat, 

                                                 
34

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

(Bandung, CV. ALFABETA 2001), h. 52. 
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khususnya lembaga di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan 

Lampung dalam mengadakan penelitian mengenai konsep pendidikan 

akhlak menurut Imam Al-Ghazali. pendidikan.  

2) Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai 

pengembangan mengenai konsep pendidikan akhlak menurut Imam Al-

Ghazali. 

3) Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi peneliti mengenai Konsep 

Pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali.  

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan sumbangan dan 

kontribusi yang berarti bagi para pendidik, serta peserta didik 

sehinggapendidik menjadi tahu bagaimana cara mendidik akhlak yang 

benar dan juga para peserta didikpun tahu dan juga sadar bahwa 

pendidikkan akhlak yang benar itu sangatlah perlu untuk kehidupan masa 

depan yang akan datang. 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan judul “Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Imam Al-

Ghazali”, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi Konsep Pendidikan akhlak 

Perspektif Imam Al-Ghazali. 
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G. Metode Penelitian 

Sebagaimana karya ilmiah secara umum, setiap pembahasan suatu karya 

ilmiah tentunya menggunakan metode untuk menganalisa dan mendeskripsikan 

suatu masalah, metode itu sendiri berfungsi sebagai landasan dalam mengelaborasi 

suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat diuraikan dan dijelaskan denagn 

gamblang dan mudah dipahami. 

Metode penelitian pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan.
35

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
36

. Metode ini sendiri berfungsi sebagai 

landasan dalam mengolaborasi suatu masalah, sehingga suatu masalah dapat 

diuraikan dan dijelaskan dengan gamblang dan mudah dipahami. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Adapun jenis penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research). Artinya, 

permasalahan dan pengumpulan data berasal dari kajian pustakan. Data-data yang 

dikumpulkan berasal dari tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali sebagai data utama 

(primer) dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan sebagai data 

                                                 
35

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

(Bandung, Alfabeta, 2012), h. 6 
36

Ibid, h. 2 
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sekunder, baik itu berupa buku, artikel, makalah, ataupun hasil-hasil penelitian yang 

ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Hanya data yang benar-benar terkait 

dengan topik penelitian penulis cantumkan dalam skripsi ini. Jadi, tidak ada hasil 

wawancara dengan tokoh yang bersangkutan. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenispenelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

library research, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi dengan bantuan bermacam- macam materi yang terdapat 

dalam kepustakaan, misalnya berupa buku- buku, catatan- catatan, makalah- 

makalah, dan lain- lain.
37

 Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi 

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

yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
38

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya. Penelitian 

deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek 

                                                 
37

  M. Ahmad Anwar, Perinsip- Perinsip Metodoli Research, (Yogyakarta, Sumbansih:1975), 

h.2 
38

M. Toha Anggoro, dkk, Metode Penelitian, ed-2, cet.5, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 

h. 2.2 
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yang diteliti secara tepat.
39

 Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang dilakukan dengan menggali data dan informasi dari teori dan 

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

mengenai Konsep Pendidikan akhlak Menurut Imam Al-Ghazali 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subjek darimana data 

diperoleh.
40

 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber data 

primer pada penelitian kepustakaan ini yaitu suatu karya sastra yang 

berupabuku terjemahan  

1) Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin Jilid 3 (Menghidupkan Ilmu 

Agama), Bandung, Marza, Cet II, 2016 

2) Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin Jilid 1 (Menghidupkan Ilmu 

Agama), Bandung, Marza, Cet II, 2011 

3) Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin (terjemahan, Syaikh Jamaluddin 

Al-Qasimi) “, Jakarta, PT Darul Falah, 2016 

 

 

                                                 
39

 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.157 
40

 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta,2006),h.129. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 

langsung dengan sumbernya yang asli.
41

jadi, peneliti lebih menekankan 

bahwa data sekunder adalah sekumpulan data yang dapat menunjang atau 

melengkapi data primer yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

teliti. Kaitannya dengan penelitian ini penulis mencari bahan lain yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan yaitu berkenaan dengan materi 

Konsep pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali yaitu antara lain: 

1) Abuddin Nata, “Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”, Jakarta, 

Rajawali Pers, 2013 

2) Mahjuddin, “Akhlak Tasawuf”, Jakarta, Kalam Mulia, 2010 

3) Rosihan Anwar, “Akidah Akhlak”, Bandung, CV Pustaka Setia, 

2008 

4) Rusn, Abidin Ibnu, “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan”, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998\ 

5) Bambang Q-Anees,Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, 

Bandung, Simbiosa Rekatama Media,2008. 

6) Ridwan Abdullah Sani, Pendidikan karakter, Jakarta, PT Bumi 

Aksara, 2016. 

7) Paul Suparno, Pendidikan Karakter DiSekolah, Yogyakarta, 

Kanisius, 2015. 

                                                 
41

Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.42. 
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3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu tekhnik studi 

pustaka. Yang dimaksud tekhnik studi Pustaka adalah tekhnik penelitian yang  

meggunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah 

pokok yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan 

penelitian. Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan memilih data yang 

relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data 

yang muncul, dan kemudian membuat ringkasan sementara. 

4. Tekhnik Analisis Data 

Strategi analisis yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif. 

Strategi ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara 

pada kesimpulan-kesimpulan umum. Adapun tekhnik analisis datanya 

menggunakan tekhnik analisis isi (Content Analysis) yaitu penelitian yang 

dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik 

dalam gambar, suara maupun tulisan.
42

. 

Langkah-langkah analisa data sebagai berikut: 

1. Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji 

2. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui 

buku-buku pendidikan islam. 

                                                 
42

 Suharsimi AriSkunto,Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka Cipta,1991),h .309. 
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3. Menganalisa dan mengklasifikasikannya mengenai materi dan nilai-

nilai pendidikan islam yang terdapat pada novel tersebut. 

4. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan. 

H. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan 

menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.
43

Prof. Dr. Sutrisno Hadi, 

MA., mengartikan tinjauan pustaka sebagai suatu riset atau penelitian kepustakaan 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam rangka menyusun teori yang ada 

kaitannya dengan judul dan digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.44 

Tinjauan pustaka penting untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan 

kajian terhadap tema serupa yang dilakukan, serta untuk memberikan daya 

pembeda antara penelitian satu dengan yang lainnya, hal ini ditujukan agar 

orisinalitas penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan terhindar dari unsur 

duplikat. Sejauh pengamatan peneliti secara spesifik penelitian tentang “Konsep 

Pendidikan akhlak Perspektif Al-Ghazali” belum ada, tetapi beberapa penelitian 

tentang pemikiran pendidikan Al-Ghazali penulis temukan, antara lain: 

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

yang ditulis pada tahun 2009 dengan Judul Konsep Pendidikan dalam 

                                                 
43

M. Toha Anggoro, et. al. Metode Penelitian, ed-2, cet.5, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 

h. 22 
44

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 

1987), h. 9. 
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Perspektif Al-Ghazali, Dalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep 

pendidikan, tujuan pendidikan menurut Al-ghazali, kurikulum, pendidik, 

peserta didik, metode dan media, aspek-aspek pendidikan dalam pandangan 

Al-ghazali. 

Terdapat perbedaan antara tema yang penulis angkat dengan skripsi 

diatas. Pada penelitian yang ditulis oleh Siswanto lebih kepada konsep 

pendidikan nya, sedangkan pada penelitian penulis mengangkat tema yang 

lebih spesifik yaitu konsep pendidikan karakter menurut Al-Ghazali. 

2. Muhail, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 

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

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

mengetahui konsep pendidikan spiritual perspektif Al-ghazali. 

Yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian Muhail 

yaitu pada penelitian diatas menyimpulkan tentang pendidikan akhlak yang 

mendasari ilmu pengetahuan. pendidikan akhlak menurut Al-ghazali dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Sedangkan pada penelitian 

yang penulis susun bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendidikan akhlak 

perspektif Al-ghazali. 
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BAB II 

PENDIDIKAN AKHLAK 

 
A.  Pengertian Pendidikan akhlak 

a. Definisi Pendidikan 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pendidikan adalah suatu proses untuk 

mengubah skap dan tingkah laku seseorang maupun sekelompok orang dengan 

tujuan untuk mendewasakan seseorang melalui usaha pengajaran dan pelatihan 
1
. 

Pendidikan dilihat dari istilah bahasa Arab maka pendidikan mencakup 

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

'ada ta'awwud dan tadrib. Sedangkan untuk istilah tarbiyah, tahzib dan ta'dib sering 

dikonotasikan sebagai pendidikan. Ta'lim diartikan pengajaran, siyasat diartikan 

siasat, pemerintahan, politik atau pengaturan. Muwa'izh diartikan pengajaran atau 

peringatan. ‟Ada Ta'awwud diartikan pembiasaan dan tadrib diartikan pelatihan. 

Istilah tersebut sering dipergunakn oleh beberapa ilmuwan sebagaimana Ibn 

MiskawaihPerbedaan itu tidak menjadikan penghalang dan para ahli sendiri tidak 

mempersoalkan penggunaan istilah di atas. Karena, pada dasarnya semua pandangan 

yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal, bahwa pendidikan 

merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan 

memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. 

                                                 
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Depatemen Pendidikan Nasional, cet 3, 2005), h. 263 
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John Dewey berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses pembentukan 

kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual) 

maupun daya perasaann (emosional) menuju ke arah tabiat manusia biasa 
2
. 

Sedangkan Abudi Nata berpendapat pendiidkan adalah suatu usaha yang 

didalamnya ada proses belajar untuk menumbuhkan atau meggali segenap potensi 

fisik, psikis, bakat, minat dan sebagainya, yang dimilki oleh para manusia 
3
. Karena 

didalamnya ada suatu proses maka hasilnya akan berubah dari awal  sebelum 

seseorang itu memdapatkan pendidikan sampai ia selesai mendapat didikan. 

b. Definisi Akhlak 

akhlak didapat dari bahasa arab dari kata “khuluqun” bentuk jama‟ dari kata 

“khuluq” yang mempunyai arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, 

kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatrian, kejantanan, agama dan kemarahan (al 

Ghodhob). 

Dari kata khulqun, hal ini sangat memungkinkan bahwa tujuan dari akhlak 

adalah ajaran yang mengatur hubungan dari manusia kepada sang Khalik dan 

makhluk lain. Menurut Imam Al Gazali dalam Ihya Ulumuddin sebagai beriku 

فبنخهك عبربة عن هيئت ىف اننفس را سخت,عنهب تصذراالفعبل بسهىنت ويسرين غريحبجت اين 
ر ورؤيتفك  

Akhlak adalah sebuah bentuk ungkapan yang tertanam dalam jiwa yang 

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan
4
”  

 

                                                 
2
M. Arifin, “Filsafat Pendidikan Islam”, (Jakarta, Bumi Aksara,2001), h. 1 

3
Abudin Nata, “Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat”, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 19 

4
 Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumudin juz 3”, (Bandung, Marza, 2016),45 
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Akhlak dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti budi pekerti, 

kelakuan
5
. Artinya akhlak adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, 

entah baik atau buruk.  

Akhlak menurut istilah menurut beberapa pakar dalam bidang akhlak sebagai 

berikut: 

1) Al-Hafidz Hasan al-Mas‟udi 

Akhlak adalah sebuah ibarat atau dasar untuk mengetahui baiknya hati  dan 

panca indra, dan akhlak termasuk sebagai hiasaan diri kita dan bertujuan untuk 

menjauhkan dari perkara yang jelek, dan buah dari akhlak adalah bersih hati 

dan panca indranya di dunia lebih-lebih beruntung diakhirat kelak nati.
6
 

2) Ibn Miskawaih 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong seseorang 

melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan 

3) Al-Faidh al-Kasyani 

Akhlak adalah ungkapan untuk menunjukan kondisi yang mandiri dengan 

mudah tanpa didahului perenungan dan pemikiran. 

4) Muhyidin Ibn Arabi 

Akhlak adalah keadan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat 

tanpa melalui pertimbangan dan pilihan terlebih dahulu. Keadaan tersebut pada 

                                                 
5
Kamus Besar Bhasa Indonesia (KBBI), Op.Cit, 2005, h. 205 

6
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seseorang boleh jadi merupakan tabiat atau bawaan dan boleh jadi  juga 

merupakan kebiasaan melalui latihan dan perjuangan. 

5) Ibrahim Anis 

Akhalk ialah sifat yang tetanam dalam jiwa, yang denagnnya lahitlah macam-

macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai akhlak dan hal-hal yang 

berkaitan dan senada denagn akhlak, maka penulis perlu menjelaskan tentang etika, 

moral, susila dan hubungan etika, moral, susila dengan akhlak. 

a. Etika  

Kata etika berasal dari yunani yang berarti adat kebiasaan. Hal ini berarti 

adat kebiasaab. Hal ini berarti sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu 

sistem nilai dalam masyarakat tertentu. Etika lebih banyak berkaitan denagn 

ilmu atau filsafat. Oleh karena itu, standar baik dan buru adalah akal manusia 

Sedangkan menurut Musa Asy‟ari dalam buku filsafat Islam pendekatan 

tematik, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan 

buruk yang berkaitan dengan perbuartan dan tindakan seseorang yang 

dilakukan dengan penih kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya
7
. 

b. Moral 

                                                 
7
 Imam Hanafi Al-Jauharie, “Filsafat Islam Pendekatan Tematik” (Pekalongan:STAIN PREES, 

2010)”, h. 94 
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Kata moral berasal dari bahasa latin, yaitu mos. Kata mos adalah bentuk 

kata tunggal dan jamaknya adalah mores. Hal ini adalah kebiasaan, susila. Adat 

kebiasaan adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide umum tentang 

yang baik dan yang buruk yang diterima oleh masyarakat, oleh karena itu 

moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau 

lingkungan tetentu yang diterima oleh masyarakat. Pengertian lain moral 

adalah suatu aturan yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, 

perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat 

dikatakan benra atau salah, baik atau buruk. 

c. Susila  

Selanjutanya susila dapat diartikan sopan, baik budi bahasanya. Dan 

kesusilaan sama halnya dengan kesopanan. Denagn begitu kesusilaan lebih 

mengarahkan kepada upaya membimbing, memandu, mengarahkan, 

membiasakan dan memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang berlaku di daam masyarakat 
8
.Hubungan antara etika, moral, susila dan 

akhlak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika, moral, susila dan 

akhlak adalah sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari perbuatan ynag 

dilakukan manusia untuk ditentukan baik dan buruknya. Perbedaannya 

terletak pada patokan atau sumber yang dijadikan ukuran baik dan buruk. 

Didalam etika penilaian berdasarkan pemdapat akal pikiran, dan pada moral 

dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, 

                                                 
8
 Abudin Nata, “Akhlak Tasawuf”, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 96 
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sedangakan dalam akhlak dalam ukuran yang digunakan sebagai standar baik 

dan buruk itu adalah Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Apabila kata akhlak ini dikaitkan dengan pendidikan, maka mempunyai 

pengertian bahwa pendidikan akhlak adalah penanaman, pengembangan dan 

pembentukan akhlak yang mulia didalam diri peserta didik. Pendidikan akhlak 

merupakan suatu program pendidikan atau pelajaran khusus, akan tetapi lebih 

merupakan satu dimensi dari seluruh usaha pendidikan 
9
 

Jika akhalk memang sudah ada dalam jiwa seseorang maka yang perlu atau 

dibutuhkan ialah pengelolaan terhadap akhlak tersebut yang nantinya akan 

menimbulkan akhlak yang baik yang sesuai dengan ajaran Rosulullah. Tidak 

mungkin ada akhlak yang baik selama seseorang tidak pernah mau untuk 

menjadikannya akhlak yang baik yang sesuai dengan alqur‟an dan hadis selama tidak 

mau melatihnya. 

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya, akhlak yang sesuai dengan agama 

tidak akan tertanam di dalam jiwa selama tidak membiasakan semua kebiasaan 

yang baik dan selama tidak meninggalkan semua perbuatan yang buruk, jika 

selama tidak merutinkan untuk melakukan semua itu sebagai rutinitas orang 

sangat rindu kepada amal-amal yang baik dan merasa senang dengan 

melakukannya, serta benci dan merasa sakit dengan perbuatan-perbuatan yang 

buruk
10

. 

 

 

              

                                                 
9
Ibid  

10
 Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin Juz IV”, (Bandung, Marza, 2016), h. 400 
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Artinya: Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan pada diri sendiri (Q.S Ar Rad :11)
11

 

 

Penjelesan ayat diatas dimaksudkan dengan bahwasanya akhlak yang baik 

perlu adanya pelatihan yang sungguh-sungguh dengna bekerja keras dan penuh dengan 

keyakinan maka akhlak yang baik akan tumbuh  serta akan habit dalam diri seseorang. 

Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-

sebab kemunduran mereka. 

Aristoteles mengemukakan bahwa, akhlak atau karakter memiliki dua sisi yaitu 

: pertama , perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain dan kedua , perilaku 

benar dalam kaitannya dengan diri sendiri
12

. Kehidupan yang penuh kebajikan berisi 

kebajikan berorientasi kepada orang lain,seperti, keadilan, kejujuran, rasa syukur, dan 

cinta, tetapi juga termasuk kebajikan berorientasi kepada diri sendiri seperti, 

kerendahan hati, ketabahan, kontrol diri, dan berusaha yang terbaik daripada menyerah 

pada kemalasan .
13

 

Adapun mengenai penjelasan diatas yaitu melalui dua hal ini manusia diajak 

untuk mengenali keterbatasan diri, potensi-potensi serta kemungkinan bagi 

perkembangan manusia. Orang yang memiliki akhlak kuat adalah mereka yang tidak 

mau dikuasai oleh sekumpulan realitas yang telah ada begitu saja dari sananya. 

                                                 
11

 Departemen Agama RI, “Al-Qur‟an Terjemah”, (Ponorogo. Pustaka Setia, 2009), h. 337 
12

Thomas Lickona, “Character Matter Persoalan Karakter”, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), h.21 
13

Ibid  
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Sedangkan orang yang memiliki akhlak lemah adalah orang yang tunduk pada 

sekumpulan kondisi yang telah diberikan kepadanya tanpa dapat menguasainya. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa akhlak adalah sikap 

pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, integrasi 

pernyataan dan tindakan. Seseorang dikatakan berakhlak jika telah berhasil menyerap 

nilai dan keyakinan yang dikehendaki serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya. Demikian juga, seorang pendidik dikatakan berakhlak jika ia memiliki nilai 

dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.
14

 

akhlak adalah sebagai suatu kondisi yang diterima tanpa kebebasan dan akhlak 

yang diterima sebagai kemampuan seseorang untuk secara bebas mengatasi 

keterbatasan kondisinya ini membuat manusia tidak serta-merta jatuh dalam fatalisme 

akibat determinasi alam, ataupun terlalu tinggi optimisme seolah kodrat alamiah 

manusia tidak menentukan pelaksanaan kebebasan yang manusia miliki. 

akhlak juga dapat dikatakan adalah sebagai proses perkembangan, dan 

pengembangan akhlak adalah sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah (never 

ending process) selama manusia hidup dan selama sebuah bangsa ada dan tetap 

berusaha. Pendidikan akhlak harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih 

generasi agar menciptakan generasi yang berakhlak. 

                                                 
14

M. Furqon Hidayatullah, “Besar Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat Dan Cerdas”, 

(Surakarta, Yuma Pustaka, 2009), h.9 



35 

 

Secara sederhana akhlak dapat dikatakan sebagai nilai-nilai dan sikap hidup 

yang positif, yang dimiliki seseorang sehingga memengaruhi tingkah laku, cara 

berpikir dan bertindak orang tersebut, dan akhirnya menjadi tabiat hidupnya. Akhlak 

juga ternyata tidak hanya sebagai suatu sifat bawaan, tetapi dapat diupayakan melalui 

suatu tindakan secara berulang dan rutin.
15

 

Akar dari semua tindakan yang jahat dan buruk, tindakan kejahatan, terletak 

pada hilangnya akhlak. Akhlak yang kuat adalah sandangan fundamental yang 

memberikan kemampuan kepada populasi manusia untuk hidup bersama dalam 

kedamaian serta membentuk dunia yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan, 

yang bebas dari kekerasan dan tindakan-tindakan tidak bermoral.
16

 

Kemajuan suatu bangsa terletak pada akhlak bangsaan dan kewargaan dari 

warga bangsa dan seluruh aparatur negara, sebab akhlak, sebagai gambaran jati diri 

kebangsaan dan kewargaan, menjadi ciri dasar perilaku yang bersendikan nilai-nilai 

luhur dari suatu bangsa. Nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia bersumber pada 

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan kaidah penuntun yang mengandung 

seperangkat nilai guna hidup masyarakat, bangsa dan negara. Pancasila mengandung 

nila-nilai yang adalah perasaan (sari) dari seperangkat nilai kebaikan dan kearifan 

yang menjadi dasar moralitas masyarakat dan bangsa Indonesia. 
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Daryanto Suryatri Darmiatun, “Implementasi Pendidikan Karakter Disekolah”, (Yogyakarta, 

Gava Media, Cet Ke 1,2013), h. 4 
16

Muchlas Samani Dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, Cetakan Kedua, 2012), h.41 
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Imam Al-Ghazali sangat menekankan pada pendidikan akhlak yang dimulai 

dari akhlak pendidiknya dahulu. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa seorang 

pendidik harus sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diajar pada murid atau 

siswanya. Dalam Ihya Ulumuddin jilid 1, beliau memberikan perumpamaan guru 

dengan murid bagai tongkat dengan bayang-bayangnya, yang mana guru sebagai 

tongkatnya tidak akan menemui bayangnya lurus apabila tongkatnya bengkok. 

Karenanya pendidikan akhlak tidak bisa dibiarkan berjalan begitu saja tanpa 

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

pendidikan. Pendidikan akhlak tidak akan menghasilkan manusia yang pandai 

sekaligus menggunakan kepandaiannya dalam rangka bersikap dan berperilaku baik 

atau berakhlak mulia. 

Dari sini dapat dipahami bahwa Pendidikan akhlak tidak hanya mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan 

kebiasaan (habituaction) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu 

merasakan, dan mau melakukannya.
17

 

Doni Koesoema mengemukakan bahwasanya, “pendidikan akhlak adalah usaha 

yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. Segala usaha baik 

yang formal disekolah ataupun informal dalam keluarga dan lingkungan yang 

memberi kebebasan seseorang untuk berkembang merupakan proses 

pendidikan dalam arti luas kemudian dari sinilah akhlak terbentuk, terutama 

dalam lingkunagn keluarganya sebagai lingkungan pertama bagi tumbuh 

kembang seseorang.
18
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Ibid  
18

Doni Koesoema A, “Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global”, (Jakarta, PT Grasindo, 

2007),h.80. 



37 

 

Menurut Al-Ghazali Pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam 

(Pendidikan yang dikembangkan oleh kaum muslimin), dan Islam telah menyimpulkan 

bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam.Mencapai 

suatu akahlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan.
19

 

Menurut Doni Koesoema dikutip oleh Abuddin Nata bahwasanya, guna 

menghasilkan pendidikan akhlak yang sebagimana mestinya yang diharapkan 

maka pendidikan akhlak harus melibatkan pendidikan moral, pendidikan nilai, 

dan pendidikan agama. Pendidikan moral berfungsi sebagai dasar bagi sebuah 

pendidikan akhlak, yaitu berupa keputusan moral individu. Dengan demikian 

orang yang berakhlak adalah orang yang dapat melakukan pilihan dan 

keputusannya secara bebas dan bertanggung jawab. Selanjutanya pendidikan 

nilai berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti, tatak krama, sopan santun dalam 

masyarakat dan akhlak yang berfungsi membantu peserta didik untuk untuk 

mengenal, menyadari pentingnya dan menghayati nilai-nilai yang pantas dan 

yang semestinya dijadikan panduan bagi sikap dan prilaku manusia, baik 

secara perorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat. Sementara 

itu, Pendidikan agama berfungsi sebagai landasan atau fondasi yang lebih 

kokoh, kemantapan paling luhur, mempersatukan dirinya dengan realitas 

terakhir yang lebih tinggi, yaitu Allah SWT
20

. 

 

Pandangan imam al-Ghazali terkait tentang dinamika akhlak sangat mungkin. 

Perubahan sikap seseorang bisa sewaktu-waktu dan bukanlah pembawaan dari lahir. 

Seperti orang yang dulunya malas kemudian menjadi rajin, itu sangat mungkin terjadi. 

Ini merupakan kritik dari imam al-Ghazali kepada aliran nativisme yang menyebutkan 

bahwa tidak adanya perubahan pada akhlak manusia
21

.  

“jika akhlak itu tidak menerima perubahan, maka semua nasihat, wasiat, dan 

pendidikan mental menjadi tidak berarti lagi”. 

 

                                                 
19

Zainuddin , ”Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali”, (Jakarta, Bumi Aksara, 1991), h.44 
20

Abuddin Nata, Op.Cit, h. 271 
21

 Imam Al-Ghazali, Op.Cit, h. 69 



38 

 

Dalam mendidikan akhlak yang buruk imam Al-Ghazali menurutnya haruslah 

mengupayakan agar orang tersebut dilatih untuk melakukan perbuatan yang 

sebaliknya, misalnya seseorang yang kikir, harus dilatih untuk bermura hati dengan 

cara diajak bersama-sama menyantuni dan memberikan pertolongan kepada orang 

lain. Dan ia juga mengatakan , bahwa perlakuan yang tidak benar dan pergaulan sosial, 

merupakan gejala penyakit jiwa yang sering disebut sebagai (kegonjangan jiwa), yang 

harus segera dipulihkan kembali, dengan cara mendidik dengan latihan kerohanian dan 

berusaha mempratekkan perbuatan yang benar 
22

. 

Dengan kata lain pendidikan akhlakadalah proses atau usaha menjadikan 

seseorang untuk lebih baik. Dan pendidikan dan akhlak di atas hakekatnya dapat 

dilakukan melalui membangun motivasi pribadi dan orang lain untuk mencontoh 

akhlak nabi. Artinya, bahwa berbagai aktivitas kehidupannya selalu melakukan 

sesuatu dengan mengikuti akhlak nabi, baik dalam rangka pembentukan sebagai 

seorang pribadi maupun terhadap orang lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa 

tujuan pendidikan akhlak adalah terciptanya manusia yang beriman perilaku lahir dan 

batin yang seimbang (seperti Nabi) . Dengan pendidikan dasar inilah seseorang 

diharapkan akan menjadi perubadi yang lebih baik dalam menjalankan hidup. 

Pendidikan akhlak merupakan salah satu alat yang paling penting dan harus dimiliki 

oleh setiap orang. Pendidikan akhlak seseorang juga merupakan salah satu alat 

terbesar yang aka menjamin kualitas hidup seseorang dan keberhasilan dalam dunia 

maupun dalam menuju akhirat  
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 Mahjuddin, “Akhlak Tasawuf II”, (Jakarta, Radar Jaya Offset, 2010), h. 78 
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B. Ruang Lingkup Akhlak 

Dalam ilmu ushul fiqh yang menjadi rujukan pencarian hukum maka dikenal 

prinsip Maqasid Al Syari‟ah yang tidak lain merupakan salah satu prinsip fiqh yang 

mengkaitkan dengan akhlak. Segala sesuatu menjadi benar apabila tidak bertentangan 

dengan lima prinsip utama kemaslahatan (al Maslahalih al dharuriyah). Maka 

merujuk pada prinsip tersebut, didapatkan ruang lingkup akhlak harus berpedoman 

pada : 

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

rusaknya keberagamaan seseorang 

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

jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain menderita 

c. Hifdu al-Aql (Menjaga Akal), tidak boleh ada ketetapan mengganggu akal 

sehat, menghambat perkembangan pengetahuan atau membatasi kebebasan 

berfikir 

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

menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang tua dan 

anak 

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

perampasan kekayaan tanpa hak 
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Akhmad Azhar Basyir menyebutkan bahwa cakupan akhlak meliputi semua 

aspek kehidupan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu, 

makhluk sosial, khalifah di muka bumi serta sebagai makhluk ciptaan Allah SWT 
23

. 

Dengan demikian Basyir merumuskan bahwa ruang lingkup akhlak sebagai 

berikut: 

a. Akhlak terhadap Allah SWT  

b. Akhlak terhadap Keluarga  

c. Akhlak terhadap Masyarakat  

d. Akhlak terhadap Makhluk lain 

Apabila dipadukan, antara prinsip maqasid al Syari‟ah dengan rumusan Akhmad 

Azhar Basyir tentang ruang lingkup akhlak maka terlihat ada salah satu aspek yang 

tertinggal yaitu aspek pemeliharaan terhadap Harta. Akhlak bagaimana manusia 

bersikap terhadap harta sangat diperlukan mengingat banyak manusia tergelincir pada 

lubang kesesatan dikarenakan oleh harta. 

C. Dasar Akhlak dan Faktor-Faktor Pembentukan Akhlak 

Setiap usaha, kegiatan, tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan 

haruslah mempunyai dasar atau landasan sebagai tempat berpijak yang baik dan kuat. 

Demikian juga dengan proses pendidikan, sebagai aktivitas yang bergerak dalam 

                                                 
23

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

Indonesia, . 2002), h.94 
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bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan islam 

memerlukan landasan kerja yang berpungsi sebagai pegangan langkah untuk 

pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan arah usaha tersebut. 

 

1. Dasar Akhlak 

Dasar religius adalah yang bersumber daria ajaran agama.Dasar religius ilmu 

pendidikan islam adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijtihad.
24

 

a. Al-Qur‟an 

Dasar pelaksanaan pendidikan islam teruatama adalah Al-Qur‟an dan Al-

Hadist.Seperti dinyatakan dalam ayat berikut. 

     

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

(QS. Al-Qalam: 4).
25

 

b. Al-Hadist 

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

aktivitas dalam pendidikan setelah didasarkan kepada Al-Qur‟an maka kemudian 

didasarkan kepada hadist sebagai sumber hukum kedua dalam islam. 

 ا نما بعثت أل تمم مكا ر م ا أل خال ق
                                                 

24
Abdul Mujib dan Jusuf, ” Mudzakkir, “Ilmu Pendidikan Islam”, (Jakarta, Kencana Prenada 

Media Group, 2008), h.12 
25

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 
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Artinya : sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan (mendidik) karakter 

manusia.(HR.Ahmad).
26

 

 

2. Faktor-Faktor Pembentukan Akhlak 

Dalam berbagai literatur, kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang 

didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadikan akhlak seseorang. Adapun 

gen hanya merupakan salah satu faktor penentu saja. Jika akhlakmerupakan seratus 

persen turunan dari orang tua, tentu saja akhlak tidak bisa dibentuk. Namun jika gen 

hanyalah menjadi salah satu faktor dalam pembentukan akhlak, kita akan meyakini 

bahwa akhlak bisa dibentuk. Dan orang tualah yang memiliki andil besar dalam 

membentuk akhlak anaknya. Orang tua di sini adalah yang mempunyai hubungan 

genetis, yaitu orang tua kandung, atau orang tua dalam arti yang lebih luas orang-

orang dewasa yang berada di sekeliling anak dan memberi peran yang berarti dalam 

kehidupan anak.
27

 

Dalam Islam, faktor genetis ini juga diakui keberadaannya. Salah satu 

contohnya adalah pengakuan Islam tentang alasan memilih calon istri atas dasar 

keturunan. Rasul pernah bersabda yang intinya menyebutkan bahwa kebanyakan orang 

menikahi seorang wanita karena faktor rupa, harta, keturunan, dan agama. Meskipun 

Islam menyatakan bahwa yang terbaik adalah menikahi wanita karena pertimbangan 

agamanya, namun tetap saja bahwa Islam meyakini adanya kecenderungan bahwa 

                                                 
26

Rosihon Anwar,”Akidah Akhlak”, (Bandung, Pustaka Setia,, 2008), Cet Ke 2, h .206 
27

Abdul Majid dan Dian Andayani, “Pendidikan Karakter Perspektip Islam”, h. 17-18 
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orang menikahi karena ketiga faktor selain agama itu. Salah satunya adalah keturunan. 

Boleh jadi orang yang menikahi wanita karena pertimbangan keturunan disebabkan 

oleh adanya keinginan memperoleh kedudukan dan kehormatan sebagaimana orang 

tua si perempuan. Atau bisa juga karena ingin memiliki keturunan yang mewarisi 

sifat-sifat orang tua istrinya.
28

 

Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan 

akhlak adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang 

terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini 

kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola pikir 

yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam sesuai dengan 

prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum 

alam.
29

 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Dari sekian 

banyak faktor, para ahli menggolongkannya kedalam dua bagian, yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern.
30

. 
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1. Faktor Intern 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor intern ini, diantaranya adalah: 

a. Insting atau Naluri 

                   

                           

   

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternakdan sawah ladang. 

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang 

baik (surga). (Qs Ali Imran [3] : 14). 
 

Setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh 

naluri (insting). Naluri merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir yang merupakan 

suatu pembawaan yang asli. Pengaruh naluri pada seseorang sangat tergantung pada 

penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia kepada kehinaan (degradasi), 

tetapi juga dapat mengangkat kepada derajat yang tinggi (mulia), jika naluri disalurkan 

kepada hal yang baik dengan tuntunan kebenaran. Karakter berkembang berdasarkan 

kebutuhan menggantikan insting kebinatangan yang hilang ketika manusia 

berkembang tahap demi tahap.
31
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b. Kebiasaan (Habit) 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia adalah kebiasaan, karena 

sikap dan perilaku yang menjadi akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaan. Yang 

dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga 

mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini memegang peranan yang sangat 

penting dalam membentuk dan membina akhlak. 

c. Kehendak atau Kemauan (Iradah) 

Kemauan adalah kemauan untuk melangsungkan segala ide dan segala yang 

dimaksud, walau disertai dengan berbagai rintangan dan kesukaran-kesukaran, 

namun sekali-kali tidak mau tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. Salah satu 

kekuatan yang berlindung dibalik tingkah laku adalah kehendak atau kemauan 

keras (azam). Itulah yang menggerakkan dan merupakan kekuatan yang mendorong 

manusia dengan sungguh-sungguh untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari 

kehendak itu menjelma suatu niat yang baik dan buruk dan tanpa kemauan pula 

semua ide, keyakinan kepercayaan pengetahuan menjadi pasif tak akan ada artinya 

atau pengaruhnya bagi kehidupan. 

d. Suara Batin atau Suara Hati 

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu 

memberikan peringatan jika tingkah laku manusia berada diambang bahaya dan 

keburukan, kekuatan tersebut adalah suara batin atau suara hati (dhamir). Suara 

batin berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan berusaha untuk 
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mencegahnya, disamping untuk melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus 

dididik dan dituntun untuk menaiki jenjang kekuatan rohani. 

e. Keturunan 

                            

                       

                        

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 

mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka 

menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami 

lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 

mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang 

yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)", atau agar kamu tidak 

mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami Telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami Ini adalah anak-
anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau 

akan membinasakan kami Karena perbuatan orang-orang yang sesat 

dahulu.(QS Al-A‟raf ayat 172-173)
32

 
 

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan 

manusia. Sifat-sifat yang diturunkan itu pada garis besarnya ada dua macam, yaitu: 

1. Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot dan urat saraf 

orang tua yang dapat diwariskan kepada anaknya; 

2. Sifat ruhaniyah, yakni lemah dan kuatnya suatu naluri dapat diturunkan pula 

oleh orang tua yang kelak mempengaruhi perilaku anak cucunya. 

 

                                                 
32
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2. Faktor Ekstern 

Selain faktor intern yang dapat mempengaruhi karakter seseorang, juga 

terdapat faktor ekstern, diantaranya adalah: 

a. Pendidikan 

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan 

karakter seseorang, sehingga baik dan buruknya akhlak (karakter) seseorang 

tergantung pada pendidikan. Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena 

naluri yang terdapat pada seseorang dapat dibangun baik dan terarah. Oleh 

karena itu, pendidikan agama perlu dimanifestasikan melalui berbagai media, 

baik pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di keluarga, dan 

pendidikan non formal pada masyarakat. 

b. Lingkungan 

1. Lingkungan yang bersifat kebendaan 

Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi 

dan menentukan tingkah laku manusia. Lingkungan alam ini dapat 

mematahkan dan mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang. 

2. Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian 

Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik secara langsung atau 

tidak langsung dapat membentuk kepribadiannya menjadi baik, begitu pula 

sebaliknya, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang kurang 
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mendukung dalam pembentukan akhlaknya, maka setidaknya dia akan 

terpengaruh lingkungan tersebut
33

. 

Akhir-akhir ini ditemukan bahwa faktor yang paling penting berdampak pada 

akhlak seseorang disamping gen ada faktor lain, yaitu makanan, teman, orang tua, dan 

tujuan merupakan faktor terkuat dalam mewarnai akhlak seseorang. Dengan demikian 

jelaslah bahwa akhlak itu dapat dibentuk.
34

 

Dasar pembentukan akhlakitu adalah nilai baik dan buruk. Nilai baik 

disimbolkan dengan nilai Malaikat dan nilai buruk disimbolkan dengan nilai Setan. 

Karakter manusia merupakan hasil tarik-menarik antara nilai baik dalam bentuk energi 

positif dan nilai buruk dalam bentuk energi negatif. Energi positif itu berupa nilai-nilai 

etis religius dan bersumber dari keyakinan kepada Tuhan, sedangkan energi negatif itu 

berupa nilai-nilai yang a-moral yang bersumber dari thaghut (Setan). Nilai-nilai etis 

itu berfungsi sebagai sarana pemurnian, pensucian dan pembangkitan nilai-nilai 

kemanusiaan yang sejati (hati nurani).
35

 

Energi positif itu berupa : 

1. Kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual berupa iman, islam, ihsan dan taqwa, yang 

berfungsi membimbing dan memberikan kekuatan kepada manusia untuk 

menggapai keagungan dan kemuliaan (ahsani taqwim); 
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2. Kekuatan potensi manusia positif, berupa „aqlus salim (akal yang sehat), qalbun 

salim (hati yang sehat), qalbun munib (hati yang kembali, bersih, suci dari dosa), 

dan nafsul muthmainnah (jiwa yang tenang), yang kesemuanya itu merupakan 

modal insani atau sumber daya manusia yang memiliki kekuatan luar biasa; 

3. Sikap dan perilaku etis. Sikap dan perilaku etis ini merupakan implementasi dari 

kekuatan spiritual dan kekuatan kepribadian manusia yang kemudian melahirkan 

konsep-konsep normatif tentang nilai-nilai budaya etis. Sikap dan perilaku etis itu 

meliputi: istiqomah (integritas), ikhlas, jihad dan amal saleh. 

Energi positif tersebut dalam perspektif individu akan melahirkan orang yang 

berakhlak baik, yaitu orang yang bertaqwa, memiliki integritas (nafsul muthmainnah) 

dan beramal saleh. Aktualisasi orang yang berkualitas ini dalam hidup dan bekerja 

akan melahirkan akhlak budi pekerti yang luhur karena memiliki personality 

(integritas, komitmen, dan dedikasi), capacity (kecakapan), dan competency yang 

bagus pula (profesional). 

Kebalikan dari energi positif di atas adalah energi negatif. Energi negatif  itu 

disimbolkan dengan kekuatan materialistik dan nilai-nilai thaghut (nilai-nilai 

destruktif). Kalau nilai-nilai etis berfungsi sebagai sarana pemurnian, pensucian, dan 

pembangkitan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati (hati nurani), nilai-nilai material 

(thaghut) jusru berfungsi sebaliknya, yaitu pembusukan dan penggelapan nilai-nilai 

kemanusiaan. 
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Hampir sama dengan nilai positif, energi negatif terdiri dari: 

1. Kekuatan taghut. Kekuatan taghut itu berupa kufr (kekafiran), munafiq 

(kemunafikan), fasiq (kefasikan) dan syirik (kesyirikan) yang kesemuanya itu 

merupakan kekuatan yang menjauhkan manusia dari makhuk etis dan 

kemanusiaannya yang hakiki (ahsani taqwim) menjadi makhluk yang serba 

material (asfala safilin); 

2. Kekuatan kemanusiaan negatif, yaitu pikiran jahiliyah (pikiran sesat), qalbun 

maridh (hati yang sakit, tidak merasa), qalbun mayyit (hati yang mati, tidak 

punya nurani), dan nafsul lawwamah (jiwa yang tercela), yang kesemuanya itu 

akan menjadikan manusia menghamba kepada ilah-ilah selain Allah, berupa 

harta, sex, dan kekuasaan (thaghut); 

3. Sikap dan perilaku tidak etis. Sikap dan perilaku tidak etis ini merupakan 

implementasi dari kekuatan thaghut dan kekuatan kemanusiaan negatif yang 

kemudian melahirkan konsep-konsep normatif tentang nilai-nilai budaya tidak 

etis (budaya busuk). Sikap dan perilaku tidak etis itu meliputi: 

takabur(congkak), hubbud dunya (materialistik), zhalim (aniaya), dan „amal 

sayyiat (destruktif). 

Energi negatif tersebut dalam perspektif individu akan melahirkan orang yang 

berakhlak buruk, yaitu orang yang puncak keburukannya meliputi: syirik, nafsul 

lawwanah dan „amal sayyiat (destruktif). Aktualisasi orang yang bermental thaghut ini 

dalam hidup dan bekerja akan melahirkan perilaku tercela, yaitu orang yang memiliki 
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personality tidak bagus (hipokrit, penghianat, dan pengecut) dan orang yang tidak 

mampu mendayagunakan kompetensi yang dimiliki. 

Pembentukan kepribadian manusia melalui pendidikan budi pekerti juga tidak 

bisa terlepas dari faktor lingkungan, baik keluarga maupun masyarakat. Dalam kaitan 

ini, maka nilai-nilai akhlak mulia hendaknya ditanamkan sejak dini melalui 

pemudayaan dan pembiasaan. Kebiasaan itu kemudian dikembangkan dan 

diaplikasikan dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Di sini diperlukan kepeloporan 

dan para pemuka agama serta lembaga-lembaga keagamaan yang dapat mengambil 

peran terdepan dalam membina akhlak mulia dikalangan umat.
36

 

Demikian pula, jika keteladanan menjadi sumber pembentukan akhlak, maka 

tidak mustahil akhlak anak akan terbentuk dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan. 

Imam Suprayogo, bahwa kelemahan pendidikan saat ini berjalan secara paradoks. Jika 

pendidikan adalah proses peniruan, pembiasaan, dan penghargaan, maka yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari justru sebaliknya. Uswah hasanah yang seharusnya 

didapatkan oleh anak-anak ternyata tidak mudah diperoleh. Orang tua demikian 

mudah beralasan tatkala meninggalkan kegiatan yang dianjurkan agar dilaksanakan 

oleh anak-anaknya.
37

 

akhlak adalah sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan 

hidup. Akhlakmerupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam 
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hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus didasari oleh 

Pancasila. Sementara itu sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa 

yang multi suku, multi ras, multi bahasa, multi adat, dan tradisi. Untuk tetap 

menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kesadaran untuk menjunjung 

tinggi Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu syarat mutlak yang tidak dapat ditawar-

tawar lagi, karena pilihan lainnya adalah runtuhnya negara ini. 

Lebih luas dinyatakan bahwa, pendidikan akhlak dilakukan melalui pendidikan 

nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar akhlak bangsa. Kebajikan yang 

menjadi atribut suatu akhlak pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan 

hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan 

dalam tujuan pendidikan nasional. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia diidentifikasi 

berasal dari empat dasar.
38

 

a. agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena 

itu, kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaan. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari 

pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Karenanya, nilai-nilai pendidikan 

karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 

b. Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Artinya nilai-
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nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. akhlak 

yang berlandaskan Pancasila maknanya adalah setiap aspek karakter harus 

dijiwai oleh kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif, yakni  

1) Bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2) Bangsa yang menjunjung tinggi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

3) Bangsa yang mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

4) Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak 

Asasi Manusia 

5) Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan.
39

 

c. budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarkat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat 

tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap 

suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. 

Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat 

mengharuskan budaya menjadi dasar nilai dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. 

d. tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan 

kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh 

berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan nasional 

memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara 
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Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber atau 

dasar yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. 

D. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Memang tidak dapat diingkari bahwa sudah sangat mendesak pendidikan 

akhlak diterapkan di dalam lembaga pendidikan kita. Alasan-alasan kemerosotan 

moral, karena kemanusiaan yang terjadi tidak hanya dalam diri generasi muda kita, 

namun telah menjadi ciri khas abad kita, seharusnya membuat kita perlu 

mempertimbangkan kembali bagaimana lembaga pendidikan mampu menyumbangkan 

perannya bagi perbaikan kultur. Sebuah kultur yang membuat peradaban kita semakin 

manusiawi
40

. 

Pendidikan akhlak berarti pendidikan yang bertujuan untuk membantu agar 

siswa-siswa mengalami, memproleh, dan memiliki akhlak kuat yang diinginkan. 

Misalnya, jika ingin akhlak yang jujur terjadi, maka pendidikan akhlak berarti suatu 

usaha membantu siswa agar nilai kejujuran itu menjadi miliknya dan menjadi bagian 

hidupnya yang memengaruhi seluruh cara berpikir dan bertindak dalam hidupnya 

kemudian diharapkan kejujuran itu menjadi tabiatnya dalam kehidupan dimanapun.
41

 

Pendidikan merupakan sebuah proses manusia untuk menjadi makhluk yang 

berakal, sehingga pengukuran dari pendidikan tersebut adalah bagaimana tujuan 

pendidikan itu tercapai. Tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya 
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merupakan sebuah perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam diri pribadi 

manusia. Terbentuknya nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam perencanaan 

kurikulum pendidikan sebagai landasan dasar operasional pelaksanaan itu sendiri. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang mempunyai 

fungsi untuk membantu perkembangan manusia untuk mencapai manusia yang 

seutuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Zahara Idris bahwa tujuan pendidikan 

adalah memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Dalam arti, 

supaya dapat mengembangkan potensi fisik, emosi, sikap, moral, pengetahuan dan 

keterampilan semaksimal mungkin agar menjadi manusia dewasa 
42

. 

Mahmud Yunus mengatakan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah 

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

berkemauan keras, beradab sopan, baik tingkah lakunya, tutur bahasanya, jujur dalam 

segala perbuatan suci murni hatinya 
43

 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 
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Kemudian di sisi lain, kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi 

Muhammad SAW, dalam pembentukan akhlak yang mulia, Islam menetapkan bahwa 

pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, sebagaimana hadis Nabi yang 

berbunyi: 

ر م ا أل خال ق ا نما بعثت أل تمم مكا  

 “Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (budi pekerti) (HR. At-

turmudzi). 

Mengkaji sejarah perkembangan Islam pada masa Rosulullah SAW dan berkaca 

pada Hadits di atas maka didapatkan satu tujuan yaitu pencapaian kebahagian hidup 

umat manusia dalam kehidupannya. Perubahan dari kondisi masyarakat yang 

mengalami demoralisasi menuju ke arah masyarakat madani menunjukkan bahwa 

akhlak dapat dibentuk dengan jalan latihan atau proses Pendidikan. 

Pandangan imam al-Ghazali terkait tentang dinamika akhlak sangat mungkin. 

Perubahan sikap seseorang bisa sewaktu-waktu dan bukanlah pembawaan dari lahir. 

Seperti orang yang dulunya malas kemudian menjadi rajin, itu sangat mungkin terjadi. 

Ini merupakan kritik dari imam al-Ghazali kepada aliran nativisme yang menyebutkan 

bahwa tidak adanya perubahan pada akhlak manusia 
44

.  

“jika akhlak itu tidak menerima perubahan, maka semua nasihat, wasiat, dan 

pendidikan mental menjadi tidak berarti lagi” 
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Dari pernyataan imam al-Ghazali tersebut mengindikasikan bahwa akhlak 

sangatlah arif dan bijak yang bisa menyesuaikan dengan zamannya. Sedangkan 

pendidikan adalah usaha untuk membantu atau menolong pengembangan manusia 

sebagai mahluk individu social, mahluk susila dan mahluk keagamaan. Mengingat 

pendidikan adalah sebuah proses maka tujuannya juga mengalami perubahan sesuai 

dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Menurut Bloom dan 

kawan-kawannya menetapkan bahwa untuk menjabarkan tujuan pendidikan, mereka 

merujuk pada tiga ranah,
45

 antara lain: 

a. Pembinaan daerah kognitif 

 b. Pembinaan daerah afektif dan  

c. Pembinaan daerah motor skill 

Apabila dikaitkan pada ajaran Islam maka tujuan pendidikan tidak dapat lepas 

dari tujuan hidup manusia dalam Islam yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi 

hamba Allah yang selalu bertaqwa kepada-Nya dan dapat mencapai kehidupan yang 

berbahagia di dunia dan di akhirat
46

. 

Rumusan tujuan pendidikan dan akhlak di atas hakekatnya dapat dilakukan 

melalui membangun motivasi pribadi dan orang lain untuk mencontoh akhlak nabi. 

Artinya, bahwa berbagai aktivitas kehidupannya selalu melakukan sesuatu dengan 
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mengikuti akhlak nabi, baik dalam rangka pembentukan sebagai seorang pribadi 

maupun terhadap orang lain. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tujuan 

pendidikan akhlak adalah terciptanya manusia yang beriman perilaku lahir dan batin 

yang seimbang (seperti Nabi)
47

. 

Dari pemaparan diatas, bahwa pendidikan akhlak pada intinya bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi 

tinggi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan pancasila. 

Tujuan merupakan salah satu pokok dalam pendidikan, karena tujuan dapat 

menentukan setiap gerak, langkah, dan aktivitas dalam proses pendidikan. Muhammad 

Said mengemukakan bahwa,” tujuan pendidikan merupakan garis akhir yang hendak 

dicapai. Pembahasan tentang tujuan pendidikan senantiasa berkaitan dengan tujuan 

hidup manusia. Dengan kata lain, tujuan pendidikan dapat ditafsirkan sebagai turunan 

dari tujuan hidup orang dewasa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan 

merupakan alat untuk memelihara kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu 

maupun sebagai anggota masyarakat”.
48

 

 

 

                                                 
47

 Afriantoni. 2007. Prinsip-prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda Menurut Bediuzzaman 

Said Nursi, 5. Tesis, S2 Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang Jurusan Ilmu Pendidikan 

Islam Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam, h. 45-46 
48

Triyo Supriyatno, Humanitas Spiritual Dalam Pendidikan. (Malang: UIN Malang Press, 2009), 

h. 132 



59 

 

E. Komponen-Komponen Pendidikan Akhlak 

Pendidikan menurut Al-Ghazali ialah menghilangkan akhlak yang buruk dan 

menanamkan akhlak yang baik. Jadi, pendidikan pada hakikatnya adalah pendidikan 

akhlak, yaitu suatu proses kegiatan yang sistematis untuk melahirkan perubahan-

perubahan yang progresif paada tingkah laku manusia. Menurut Al-Ghazali dalam 

kitab Al-Mau‟idzatul Mu‟minin, hakikat akhlak adalah keadaan atau konsitusi jiwa 

yang tetap (konsisten) yang menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan secara 

wajar, mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. 

Dalam karya-karya Imam Al-Ghazali dapat dirumuskan dari komponen-

komponen pendidikan akhlak sebagai berikut: 

a. Tujuan  

Tujuan pendidikan akhlak mengandung apa yang ingin dicapai dengan 

pendidikan karakter tersebut. Dengan kata lain, manusia yang bagaimana yang 

hendak dibentuk dengan pendidikan akhlak itu. Al-Ghazali dengan tegas 

menyatakan dua tujuan yang hendak dicapai Tujuan pendidikan akhlakr menurut 

alghazali terdiri dari 2 aspek yaitu tercapainya kesempurnaan insani yang 

bermuara pad pendekatan diri kepada allah dan sempurnanya insani yang 

bermuara pada kebahagian dunia dan akhirat.
49

.  

Dari berbagai pemaparan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

tujuan pendidikan akhlak mneurut al-ghazali adalah untuk mencapai 
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kesempurnaan hakiki secara sadar bahwa manusia pada hakikatnya memiliki 

komitmen hidup menjadikan dunia sebagai alat atau jembatan untuk meraih 

keselamatan dan kemulian akhirat. 

b. Materi  

Pendidikan akhlak mengajarkan macam-macam materi pendidikan akhlak 

kepada peserta didik. Rosihon mengatakan bahwa materi pendidikan akhlak 

dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada 

makhluk
50

. Lebih lanjut beliau ,mengatakan bahwa akhalk kepada makhluk 

terbagi lagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada manusia da akhlak kepada selain 

kepada manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi akhlak kepada diri 

sendiri dan akhlak kepada orang lain. Maka,bisa juga secara keseluruhan akhlak 

dibagi menjadi akhlak kepada sang Khalik yaitu Allah Subhanahu Wataa‟la, 

akhlak kepada makhluk, dan akhlak kepada diri sendiri. 

Beliau juga menrincikan ketiga bagian akhlak tersebut yaitu, akhlak 

terhadap Allah antara lain : mencintai Allah melebihi apapun, mengunakan 

firmannya sebagai pedoaman hidup, melaksanakn segala perintah-Nya, 

mengharapkan dan berusaha memproleh keridhoan Allah, mensyukuri karunia dan 

nikmat Allah, menerima denagn ikhlaz qodho dan qodar Allah, memohon kepada 

Allah, berserah diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah. 
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Mengenai materi atau kurikulum pendidikan Al-Ghazali ada dua hal yang 

menarik yaitu: 

a. Pertama, pengklarifikasiannya terhadap ilmu pengetahuan yang sangat 

terperinci dan segala aspek yang terkait denganny. 

b.  Al-Ghazali mendasarkan pemikirannya bahwa materi atau kurikulum 

pendidikan harus disusun san selanjutnya disampaikan kepada murid sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan psikisnya. Artinya, penjelassan 

harus disampaikan secara bertahap dengan memperhatikan teori, hukum, dan 

periodesasi perkembangan anak
51

. 

Menurut Al-Ghazali membicarakan persoalan mengenai materi pendidikan 

akhlak ialah yang harus diajarkan untuk mencapai sasaran yang telah digariskan 

pada tujuan komponen diatas, sangat menekankan pentingnya materi-materi 

keagamaan yang bercorak sufistik dan sisi etika, juga sebagai balance. Al-Ghazali 

menekankan pentingnya masalah-masalah keduniawian yang berupa kebudayaan 

dan kesenangan-kesenangan serta sisi praktis yang membawa keuntunagan. 

c. Pendidik  

Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. 

Pendidik berbeda dengan pengajar sebab pengajar hanya berkewajiban untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada murid, sedangkan pendidik bukan hanya 
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bertanggung jawab menyampaikan materi pengajaran, melainkan juga membentuk 

kepribadian seorang anak didik. 

Al-Ghazali menempatkan kedudukan pendidik di barisan para Nabi (dalam 

hal misinya sebagai seorang yang menyampaikan dan menjelaskan kebenaran 

manusia). Hakikat pendidik menurut Al-Ghazali, ditinjau dari segi missinya, 

yakni mengajak ke jalan Allah dengan mengajarkan ilmu pengetahuan serta 

menjelaskan kebenaran kepada manusia. 

Didalam pengajaran menurut Al-Ghazali seorang pendidik harus 

mempunyai sempurnanya akal dan terpuinya akhlak yang baik dan juga layak 

diberi amanat mengajar anak-anak atau peserta didik pada umumnya. 

d. Peserta Didik 

Peserta didik adalah objeknya pendidikan. 
52

 Al-Ghazali menyatakan 

bahwasanya, peserta didik merupaakan hamba Allah yang telah dibekali potensi 

atau fitrah itu untuk beriman kepada-Nya. Dan terdapat kemulian pada peserta 

didik yang menuntut ilmu yaitu:  

1) Mendapatkan ilmu atau harta tanpa dimanfaatkan. 

2) Menyimpan ilmu atau harta untuk diambil manfaatnya: antara lain agar ia 

tidak diminta-minta. 

3) Mendapatkan ilmu atau harta dan manfaatkan untuk keperluan dirinya. 

4) mendapatkan ilmu atau harta kemudian dimanfaatkan untuk kepentinagnnya 

diriya dan orang lain. 
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Dari keempat tersebut, sipenuntut ilmu tidak akan pernah merugi,  tetapi 

yang terbaik adalah yang keempat, karena orang yang berilmu yang emmbimbing 

orang lain dengan ilmunya, ia seperti mata hari yang menyinari benda lain dan ia 

sendiri bercahaya. 

e. Metode  

Keseimbangan akhlakyang baik merupakan cerminan jiwa yang sehat. 

Sedangkan pergeseran dari keseimbangan ini akan menimbulkan penyakit dan 

ganguan di dalamnya. Menurut al-ghazali kesempurnaan jiwa itu hanya dapat 

diproleh melalui jalur pendidikan. 

Jika, jiwa kurang sempurna atau kurang jernih, menurut al-ghazali kita harus 

berupaya mengembalikan kesempurnaan dan kejernihana. Al-ghazali mengatakan, 

seperti halnya penyakit yang mampu mengubah keseimbangan tubuh, demikian 

pula sifat buruk yang merupakan penyakit hati hanya dapat disembuhkan dengan 

kebalikannya, penyakit kebodohandapat disembuhkan dengan cara belajar, 

penyakit kikir hanya bisa di tangkal dengan cara bersedeqah, penyakit sombong 

dengan merendahkan hati , penyakit rakus dengan cara mengendalikan diri dari 

segala keinginan. 

1. Metode Mujahadah adalah metode yang metode mempunyai kemauan yang 

kuat serta kesetian pada niat dalam memebenahi diri 

2. Metode riyadhah yakni, yaitu dengan menggunakan metode latihan pada 

peserta didik untuk membiasakan dirinya pada budi pekerti yang baik. Al-
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Ghazali meyakini bahwa karakter pada manusia dapat diubah dan di arahkan 

dengan pendidikan 

3. Metode keteladanan  

Serta tedapat tiga tahap dalam pembentukan akhlak yang baik
53

 yaitu:  

1. Takhali  

Takhali merupakan langkah pertama yang harus di jalani seseorang, yaitu 

usaha mengkosongkan diri dari perilaku atau akhlak yang tercela. 

2. Tahalli  

Tahalli adalah upaya mengisi atau meghiasi diri dengan jalan membiasakan 

diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahap ini dilakukan setelah 

menghilangkan akhlak yang buruk 

3. Tajalli  

Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah pada fase tahalli, 

rangkaian pendidikan akhlak yang di sempurnakan pada fase tajalli
54

. 

 

Konsep metode pendidikan akhlak dalam perspektif al-ghazali tidak bisa di 

lepaskan dengan konteks kehidupannya sebagai seorang sufi. Sehingga hal ini 

juga berpengaruh tentang konsepnya mengenai metode dalam proses pendidikan 

akhlak Dan juga tidak dapat di lepaskan dari perilaku seorang sufi yang identik 

denagn tidak mengambil dunia sebagai tujuan hidup, melainkan mengambil 

seperlunya saja. Hal ini, tampak jelas dari konsep metode al-ghazali al mujahadah 

yang dikemangkan al-ghazali, misalnya. Metode mujahadah dalam pandangan al-

ghazali harus memiliki syarat-syarat membangunpenghalang yang menutupi 

kebenaran seperti harta, pangkat, kedudukan, taklid, dan maksiat dan lain 

sebagainya. 
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f. Evaluasi  

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah dicapai, 

proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi 

digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi mencakup tiga ranah yaitu 

cognitif, afektif dan psychomotoric.
55

 

Menurut Al-Ghazali evaluasi pendidikan berarti usaha memikirkan, 

membandingkan, memprediksi (memperkirakan), menimbang, mengukur, dan 

menghitung segala aktifitas yang telah berlangsung dalam proses pendidikan, 

untuk meningkatkan usaha dan kreatifitasnya sehingga dapat seefektif dan 

sesefisien mungkin dalam mencapait ujuan yang lebih baik diwaktu akan datang. 

Adapun subjek evaluasi pendidikan adalah orang yang terikat dalam 

proses kependidikan meliputi, pimpinan, anak didik, wali murid, dan seluruh 

tetenaga administrasi. Dan yang menjadi evaluasi pendidikan adalah semau 

bentuk aktivitas yang terkait dengan tugas tanggung jawab masing-masing 

dalam proses kependidikan.
56

 

Secara umum evaluasi bertujuan mengetahui kadar pemahaman murid 

terhadap materi pelajaran, melatih keberanian dan mengajak murid untuk 
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mengingat kembali materi yang telah diberikan, dan mengetahui tingkat 

perubahan tingkah lakunya.
57

 

 

F. Pentingnya Pendidikan Akhlak 

Konsep pendidikan akhlak sangatlah penting dimilki atau ditanaman pada 

seorang agar terciptanya anak yang berakhlak yang mulia. Karena akhlak bangsa 

merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena kualitas akhlaknya bangsa 

menentukan kemajuan suatu bangsa. Akhlak atau Karakter yang berkualitas perlu 

dibentuk dan dibina sejak usia dini. Freud mengemukakan bahwasanya, “kegagalan 

penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan memebentuk peribadi yang 

bermasalah di masa dewasanya kelak”.
58

 

Oleh karenanya kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi 

konflik keperibadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam 

kehidupan sosial di masa dewasanya kelak. 

Ditengah-tengah derasnya arus globalisasi, peran pendidikan akhlak sangatlah 

penting. Untuk menghadapi itu maka peserta didik maupun pendidik harus 

meningkatkan pembangunan budi pekerti dan sikap menghormati dan harus 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain kemauan yang kuat dan 

kesadaran untuk tidak mudah mengikuti kemajuan zaman yang salah. 
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Ibnu Khaldun megemukakan bahasanya, “barang siapa tidak terdidik oleh 

orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman, maksudnya barang siapa yang 

tidak memproleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama 

melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan 

tidak mempelajari itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan 

bantuan alam, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman 

akan  mengajarkannya.
59

 

 

Mengingat, arus globalisai yang begitu cepat merasuk kedalam masyarakat 

terutama dikalangan generasi muda. Pengaruh globalisasi terhadap generasi muda 

yang sangat kuat sehingga telah membuat para generasi muda telah kehilangan 

keperibadiannya, dan lebih condong mengikuti karakter para idolanya. Hal ini dapat 

dilihat dari gelaja-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari yaitu : 

1. Kondisi moral/akhlak generasi muda yang rusak/hancur. Hal ini ditandai 

dengan marakya seks bebas dikalangan remaja, narkoba, tawuran antar 

remaja, peredaran foto ataupun vidio porno pada kalangan remaja. 

2. Rusaknya moral bangsa (generasi muda) dan menjadi akut (korupsi, asusila, 

kejahatan, tindakan kriminal pada semua sektor pembangunan dll)
60

 

3. Sikap yang acuh tak-acuh para generasi muda terhadap lingkungan sekitarnya 
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Al-Ghazali mengatakan bahwasanya empat kategori yang dapat dikatakan 

berakhlak yaitu : 

1. Perbuatan ynag baik dan buruk 

2. Kemampuan melkaukan perbuatan 

3. Kesadaran akan melakukan perbuatan itu 

4. Kondisi jiwa yang membuatnya condong kepada salah satu dari dua sisi dan 

yang membuatnya mudah untuk mengerjakan salah satu dari dua perkara ynag 

baik ataupun yang buruk 
61

 

Oleh karenanya, peran pendidikan dalam penanaman akhlak yang baik itu 

sangat penting. Menurut beberapa sumber penanaman akhlak dalam perannya didalam 

bidang pendidikan adalah sebagai berikut. 

a. Pembinaan watak, (jujur, cerdas, peduli, tangguh, sopan, tanggung jawab dll) 

merupakan tugas utama pendidikan. 

b. Mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi 

baik. Dapat mengubah kebiasaan senang tetapi jelek yang pada akhirnya 

menjadi benci tetapi menjadi baik. 

c. akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa dan dengan sifat itu 

seseorang secara spontan dapat dengan mudah memancarkan sikap, tindakan 

dan perbuatan. 
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d. akhlak adalah sifat yang terwujud dalam kemampuan daya dorong dari dalam 

keluar untuk menampilkan perilaku terpuji dan mengandung kebajikan. 

Sesuai dengan pendapat yang dikemukan oleh Dewantara bahwasanya, 

“pendidikan adalah upaya daya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 

(kekuatan batin), pikiran (intellect), dan dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh 

dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita”. 

Begitu pentingnya pendidikan akhlak dinegeri ini, untuk itu bagi para guru, 

masyarakat, maupun orang tua hendaknya senantiasa menanamkan akhlak ataupun 

karakter pada anaknya maupun pada anak didiknya.Khusus bagi lembaga sekolah baik 

secara langsung maupun tidak langsung berkewajiban menyelenggarakan program 

pelayanan yang bernuansa nilai-nilai pendidikan akhlak dan berkarakter yang Islami.
62

 

Menurut penulis pendidikan akhlak sangatlah penting dalam terutama dalam 

mengatasi degradasi moral pada saat ini. Adanya pendidikan yang berbasiskan akhlak 

merupakan cara yang efektif, jika selama ini dunia pendidikan mengarahkan dalam 

pembentukan mental yang diisi penuh dengan ilmu yang bersifat duniawi saja maka 

disini konsep yang diusung oleh Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwasanya 

seseorang anak juga perlu adanya pendidikan yang membentuk mental yang Islami 

dengan diisinya dengan nilai-nilai spiritual
63

. 
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G. Penelitian Sebelumnya 

1. Penelitian Skripsi Lukman Latif 14771005
64

Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

“PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK” . Skripsi 

ini bertujuan untuk (1). Mengkaji tujuan pendidikan akhlak Imam Al-Ghazali. (2). 

Mengakaji materi pendidikan akhlak yang ditawarkan Imam Al-Ghazali. (3). 

Mangkaji metode pendidikan akhlak yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) tujuan pendidikan akhlak Imam 

AL-Ghazali adalah mencari ridho Allah SWT untuk mencapai kebahagian dunia dan 

akhirat, (2) materi yang ditawarkan dalam skripsi ini adalah materi yang harus 

dikuasai peseta didik adalah materi pendidikan akhlak yang harus dibarengi dengan 

pengamalan akhlak yang baik, (3) metode yang ditawarkan ialah yang mana metode 

yang telah dicontohkan baginda Rasulullah SAW misalnya ceramah, hapalan, 

diskusi, bercreita, rihlah dan pemberian tugas. 

perbedaannya dengan judul penulis sangat berbeda karna didalam hasil 

sebelumnya menjelaskan bahwa pendidikan akhlak lebih didapatkan dari materi 

pendidikan akhlaknya serta yang jadi objeknya adalah peserta didik yang dibarengi 

dengan pengalaman akhlak yang baik sedangkan pendidikan akhlak yang penulis 

teliti bahwasanya pendidikan akhlak bukan hanya materi mengenai pendidikan 

akhlak yang baik akan tetapi proses pembentukan akhlak yang baik yang dimulai 
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dari dasar yang berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadist serta menjelaskan bahwasanya 

akhlak itu dapat dirubah melalui tahapan-tahapan didalam pembentukan akhlak yang 

baik yaitu adanya tahali, takhalli, tajalli. Selain itu yang membedakan jika hasil 

penelitian menggunakan pemikiran yang lebih terperici dan mengunakan buku yang 

lebih spesipik dalam pemikiran Al-Ghazali sedangkan hasil penulis mengunakan 

konsep yang lebih luas serta mengunakan dari macam-macam karangan Al-Ghazali 

2. Penelitian Skripsi. Paryono (11110175)
65

 Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga “ 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK IMAM AL-GHAZALI (Study Analisis Kitab Ihya 

Ulumuddin). Skripsi ini bertujuan(1) karakteristik pemikiran Imam AlGhazali, (2) 

pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep pendidikan akhlak, (3) relevansi konsep 

pemikiran tentang pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali dalam konteks 

kekinian. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Karakteristik Pemikiran Imam Al-

Ghazali meliputi 1. Aspek pendidikan yang meliputi profesi pendidik yang dimana 

pendidik bertugas dalam mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik. 2 

Syarat Keperibadian Pendidik yang tidak hanya dituntut untuk mengerti tentang 

agama saja, namun juga memahami dan mempunyai kelayakan akademik. 3 Peran 

Pendidik yang dimana peran pendidik mempunyai pran yang penting dan juga berat 

bahwasanya pendidik agam di tuntut untuk mendampingi generasi mendatang 

menuju generasi yang mulia dan luhur. (2) pemikiran Imam Al-Ghazali tentang 
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konsep pendidikan akhlak ada dua cara dalam mendidik akhlak, yaitu; pertama, 

mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal yaitu : Memohon karunia Illahi 

dan sempurnanya fitrah (kejadian), agar nafsusyahwat dan amarah itu dijadikan 

lurus, patuh kepada akal dan agama. Lalu jadilah orang itu berilmu (a‟lim) tanpa 

belajar, terdidik tanpa pendidikan, ilmu ini disebut juga dengan ladunniah dan 

Akhlak tersebut diusahakan dengan mujahadah dan riyadhah, yaitu dengan 

membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh akhlak tersebut. 

Singkatnya, akhlak berubah dengan pendidikan latihan.. Imam al-Ghazali dalam 

konsep pendidikan akhlak, beliau mengelaborasi behavioristic dengan pendekatan 

humanistik yang mengatakan bahwa para pendidik harus memandang anak didik 

sebagai manusia secara holistik dan mengahrgai mereka sebagai manusia. Bahasa al-

Ghazali tentang hal ini adalah bagaimana seorang guru harus bersikap lemah lembut 

dan penuh dengan kasih sayang pada murid selayaknya mereka adalah anak kandung 

sendiri. Dengan ungkapan seperti ini tentu al-Ghazali menginginkan sebuah 

pemanusiaan anak didik oleh guru. (3) relevansi konsep pemikiran tentang 

pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali dalam konteks kekinian budi pekerti 

adalah bersifat fitrah dan juga berisikan nilai-niai perilaku manusia serta dapat diukur 

dengan kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata krama 

dan sopan santun serta nilia yang diberikan Depdiknas dan Depag dianggap pada 

intinya merupakan nilai-nilai keagamaan dan akhlak, yang secara sosial dan kultural 

dipandang dan diakui sebagai nilai-nilai luhur bangsa.Pemikiran Imam al-Ghazali 

tentang konsep pendidikan akhlak sampai saat ini tetap relevan terbukti dengan 
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banyaknya pendidik yang masih menggunakan konsep beliau. Hanya saja berbeda 

dalam penyajian pemikiran dan kasus yang dihadapi. Seperti halnya Imam al-Ghazali 

dalam mendidik sesuai dengan zaman anak tersebut dan tidak bersifat yang mutlak. 

Dari ini pendidikan akhlak bersifat dinamis dan dapat diimplikasikan nilai-nilai dari 

konsep pendidikan akhlak tersebut pada zaman kekinian dan masih relevan. 

Perbedaan dari hasil sebelumnya dengan hasil penulis adalah hasil dari 

penelitian penulis bahwasanya penulis lebih menitik beratkan pada konsep 

pendidikan akhlak jadi cukup membahas mengenai konsep menurut Al-Ghazali agar 

tidak melebar keman-mana serta dalam konsep pendidikan akhlak penulis 

menjelaskan bahwasanya didalam pembentukan akhlak bukan hanya dititik beratkan 

kepada guru agamanya saja karna proses pendidikan akhlak kepada anak mempunyai 

tiga elemen yang ikut andil yaitu orang tua, pihak sekolah dan lingkungan karan bila 

satu pihak yang membentuk maka tidak akan terbentuknya akhlak yang baik dan 

penulis juga merelevansikan terhadap pendidikan agama Islam yang dimana konsep 

yang diusung Al-Ghazali telah terelevansikan terhadap kurikulum pendidikan agama 

Islam dalam mata pelajaran aqidah akhlak.  
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PENDIDIKAN AKHLAK”. Skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui konsep 

pendidikan Akhlak menurut Imam Al-Ghazali. 

Penelitian ini menunjukan bahwa Konsep pendidikan akhlak Imam Al-Ghazali 

Akhlak menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul 

dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. 

Akhlak bukanlah perbuatan, kekuatan, dan ma'rifah. Akhlak adalah "haal" atau 

kondisi jiwa dan bentuknya bathiniah. Kriteria akhlak yaitu: kekuatan ilmu, marah 

yang terkontrol oleh akal, kekuatan nafsu syahwat, dan kekuatan keadilan. Dengan 

meletakkan ilmu sebagai kriteria awal, Al-Ghazali mengkaitkan antara akhlak dan 

pengetahuan. Al-Ghazali membagi akhlak menjadi mahmudah-munjiyat (baik dan 

menyelamatkan) dan madzmumah-muhlikat (buruk dan menghancurkan). Akhlak 

yang baik adalah taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, keikhlasan, dan kejujuran, 

tawakkal, cinta, ridha, ingat mati. Sedangkan akhlak yang buruk adalah rakus makan, 

banyak bicara, dengki, kikir, ambisi dan cinta dunia, sombong, ujub dan takabbur 

sertariya. Metode pendidikan akhlak menurut al-Ghazali ada dua yaitu; pertama, 

mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal shaleh. Kedua, perbuatan itu 

dikerjakan dengan diulang-ulang dan memohon karunia Ilahi Pendidikan akhlak 

menurut al-Ghazali adalah: pendidikan non formal dan non formal. Pendidikan non 

formal dalam keluarga. Al-Ghazali menganjurkan metode cerita (hikayat), dan 

keteladanan (uswah al hasanah). Anak dibiasakan melakukan kebaikan. Pergaulan 
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anak perlu diperhatikan, Orang tua wajib menyekolahkan anak ke lembaga 

pendidikan formal. Diperlukan pujian dan hukuman (reward and punishment). Anak 

punya hak istirahat dan bermain. Al-Ghazali mensyaratkan adanya seorang guru atau 

mursyid yang ikhlas, bertanggung jawab, mengamalkan ilmunya. Kewajiban murid 

adalah: menjaga kebersihan hati, tidak sombong dan tidak menentang guru, dalam 

belajar diniatkan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT. 

perbedaannya dengan penelitian sebelumnya jika hasil sebelumnya hanya 

untuk mengetahui konsepnya sedangkan hasil penelitian penulis tidak hanya 

mengetahui konsepnya saja melainkan untuk mengetahui relevansinya terhadap 

pendidikan agama Islam pada saat ini. 

4. Penelitian Skripsi Moh. Nawawi (08470087)
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 Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyag dan Keguruan Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga 

Yogyakarta “ KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK MENURUT AL-GHAZALI 

DALAM KITAB AYYUHAL-WALAD”. Skripsi ini bertujuan (1) berhubungan dengan 

pendidikan akhlak anak, (2) konsep pendidikan akhlak yang bisa diterapkan pada 

lembaga-lembaga terkait, semisal pendidikan anak usia dini. (3) kebijakan 

pendidikan bagi pengelola lembaga pendidikan tentang pentingnya penanaman 
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Penelitian ini menunjukan bahwa Konsep pendidikan akhlak anak menurut al-

ghazali dalam kitab ayyuhal walad berpangkal pada empat hal, yaitu (1) pendidikan 

hendaklah berangkat dari titik awal tujuan pengutusan rasul, yakni untuk 

menyempurnakan akhlak manusia. (2) pendidikan juga harus memandang nilai 

kesempurnaan manusia, sehingga perlu dikembangkan kurikulum yang mampu 

menyentuh dan mengoptimalkan potensi manusia. (3) pendidikan akhlak 

meniscayakan pembelajaran karena itu mutlak diciptakan adanya relasi antara guru 

dan murid secara holistik. (4) sifat pendidikan akhlak juga harus menyentuh dimensi 

spiritual murid. 

Perbedaan hasil sebelumnya dengan hasil penulis adalah dari jika penelitian 

sebelumnya lebih keproses pembentukan akhlak anak usia dini serta menggunakan 

sumber kitab ayyuhal walad sebagai panduannya yang lebih spesifik tidak 

mengunkan buku yang lain maka hasil penulis  memilki sedikit perbedaan karna 

hasil penulis meneliti tentang bagaimana konsep pendidikan akhlak bersifat luas 

lebih umum baik dari anak hingga seterusnya serta menggunakan dari berbagai buku 

karangan Imam Al-Ghazali dalam pendidikan akhlak berbeda dengan serta 

direlevankan pada pendidikan agama Islam saat ini. 

 



BAB III 

BIOGRAF IMAM A-GHAZALI 

 

A. Riwayat Imam Al-Ghazali 

Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 H (1058 M) di desa Taberan Distrik 

Thus Persia dan bernama “Abu Hamid Muhammad “ dan juga Al-Ghazali memiliki 

gelar yaitu “Hujjatul Islam “dan gelar wangsanya adalah Ghazali
1
.Nama ayahnya 

kurang begitu dikenal namun kakeknya adalah orang terpandang pada 

masanya.Ayahnya meninggal pada usia muda sehingga meninggalkan dia dalam 

asuhan ibu dan kakeknya. 

Al-ghazali lahir dari keluarga yang taat beragama dan hidup dalam keluarga 

yang sederhana.:Ayahnya seorang pemintal dan penjual wol yang hasilnya 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari selain untuk mencukupi 

kebutuhan hidup hasil dari penjualan wol digunakan pula untuk para fuqoha (ahli 

fiqih) serta orang-orang membutuhkan pertolongan “
2
. 

Selain sebagai seorang pemintal wol,Ayahnya Al-Ghazali juga seorang 

pengamal tasawuf dan seorang yang mencintai ilmu dan ulama.Hal ini dapat 

dibuktikan dimana dalam waktu-waktu senggangnya setelah selesai bekerja ia 

sering mengunjungi para fuqoha,pemberi nasihat dan duduk bersama,sehingga 

apabila ia mendengarkan nasihat para ulama ayahnya Al-Ghazali terkadang 

                                                 
1
.Imam Al-Ghazali  “Ihya Ulumuddin “,(Bandung, Marja, 2013), Cet.II, h.11 

2
Abuddin Nata, “Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru Murid Study Pemikiran 

Tasawuf Al-Ghazali,”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), h.56 
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menangis dan lebih rendah hati.dan senantiasa berharap agar dikaruniai seorang 

anak seperti para ulama tersebut
3
. 

Doanya ayahnya dikabulkan Allah SWT, Al-Ghazali dan saudaranya. 

Ahmad menjadi Ulama besar dan pengagum serta pencinta ilmu. Hampir seluruh 

hidupnya dicurahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dia sangat gemar 

menuntut ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain. 

Berkat bantuan Sufi yang sederhana itu dengan sedikit harta warisan yang 

diwariskan oleh orang tuanya Al-Ghazali dan saudaranya memasuki madrasah 

tingkat dasar (Madrasah Ibtidaiyah) dengan memahami ilmu-ilmu dasar “gurunya 

yang utama di Madrasah adalah Yusuf Al-Nassaj, seorang sufi yang kemudian di 

sebut juga Imam Al-Haramain.Al-Nassaj pertama kali yang meletakan dasar-dasar 

pemikiran sufi pada dirinya. 

Pada saat ayahnya meninggal, dipercayakanlah pendidikan keduamya anak 

laki-lakinya,Muhammad dan Ahmad kepada salah seeorang kawan kepercayaannya 

yang bernama “Ahmad bin Muhammad Al-Rizakani “yang dikenal sebagai seorang 

ahli tasawuf.Dia memberikan kepada keduanya pendidikan dasar lalu mengirimkan 

ke Maktab Swasta.Kedua anak itu mampu menghafal al-quran dalam waktu singkat. 

Setelah itu, mereka mulai belajar bahasa arab
4
 

Ahmad Rizkani memberikan pelajaran fiqih kepada Al-Ghazali sebagai 

bekal untuk senantiasa beribadah kepada Allah,selain belajar ilmu fiqh Al-Ghazali 
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M. Bahri Ghazali, “Konsep Ilmu Menurut Al-Ghazali”, (Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya, 

1991), h. 22 
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juga mempelajari riwayat para wali dan kehidupan sepiritual mereka.Selain itu Al-

Ghazali juga memepelajari dan belajar menghafal syair-syair tentang mahabbah 

kepada allah,belajar mengafal al-quran dan sunnah sehingga dalam waktu singkat ia 

mampu menghafal Al-quran. 

Selain belajar kepada Ahmad bin Muhammad AL-Rizkani kemudian Al-

Ghazali belajar di sebuah sekolah negeri yang memeberikan beasiswa kepada orang 

asing yang mau belajar.Disekolah ini Al-Ghazali mendapat bimbingan dari seorang 

ahli sufi yang bernama Yusuf Al-Nasajj. 

Setelah menyelesaikan pelajarannya,”Al-Ghazali melanjutkan pelajarannya 

ke kota Zarzan dan belajar dibawah bmbingna seorang ulama besar yang bernama 

Imam Abu Nasr Al-Ismail “
5
Diman pada saat itu kota Zarzan  menjadi pusat 

kegiatan ilmiah.Al-Ghazali senantiasa mencatat pelajaran yang diberikan oleh 

gurunya Abu Nasr Al-Ismail.Namun pada suatu perjalanan catatan bersama barang-

barang miliknya dirampok orang.Al-Ghazali pun memberanikan diri dan pergi 

menemui para perampok untuk meminta kembali barang-barang miliknya,sehingga 

akhirnya semua catatan dikembalikan 

Dari peristiwa perampokan itu,Al-Ghazali mendapat pelajaran beharga,lalu 

berusaha menghafal semua kitab yang dimilkinya karenakhawatir peristiwa 

perampokan terulang kembali. 

                                                 
5
Fathiyah Hasan Sulaiman, “Alam Pikiran Al-Ghazali Mengenai Pendidikan Dan 

Ilmu,Diponegoro”, (Bandung,Bumi Aksara, 1986), h.19 
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Setelah mengikuti dan memasuki lembaga pendidikan yang dipimpin oleh 

Abu Nasr Al-Ismail,”Al-Ghazali kemudian memepelajari tasawuf kepada tokoh sufi 

terkenal dari Thus yang bernama Syekh Yusuf Al-Nasajj “dari Al-Nasajjlah pertama 

kali Al-Ghazali menerima dasar-dasar pemikiran tentang Sufi. 

Kehidupan Abu Hamid yang tidak selalu puas dengan apa yang 

dimilikinya,membuat dirinya meninggalkan Thus untuk memperluas ilmu 

pengetahuan kepada para tokoh sufi yang terkenal yang berada diluar kota 

Thus,”diantaranya Al-Ghazali mendalami ajaran tasawuf kepada Abul Ma’al Al-

Juwaini bergelar Imam Al-Haramajj seorang ulama Syafi’i yang mengikuti aliran 

Asy’ariyah.Dan dari Imam Al-Haranajj ini Al-Ghazali memepelajari ilmu 

kalam,ilmu ushul,dan ilmu agama lainnya.”
6
karena kecerdasan dan kemampuan 

yang luar biasa dalam berdebat,sehingga Imam Al-Juwaini memberinya gelar 

Bahrun Mughriq (Lautan yang menenggelamkan ). 

Setelah Al-Juwaini wafat,Al-Ghazali tersebut kemudian meninggalkan 

Naisabur dan pergi menuju Bagdad,hingga akhirnya terlibat suatu perdebatan 

dengan beberapa orang ulama dan ahli fikir dihadapan pembantu raja.Berkat 

kebijaksanaan,keluasaan ilmu,kejelasan dalam memeberikan penjelasan dan 

kekuatan berargumentasi,akhirnya Al-Ghazali memenangkan perdebatan.Dari hasil 

dan pengetahuan luar biasa Al-Ghazali,akhirnya diberi tugas dan amanat untuk 

mengajar disekolah Nizamiyah yang didirikan oleh perdana mentri Nizam Al-

Muluk seorang sultan yang berasal dari Bani Saljuk. 
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Kurang lebih empat tahun Al-Ghazali mengajar dimadrasah Nizamiyah 

hingga memutuskan meninggalkan Bagdad dan menunaikan ibadah haji,dan 

menetap dimasjid Al-Ummami dan meninggalakan semua kenikmatan dunia dan 

menjadikan dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah,Al-Ghazali juga 

mengembara digurun-gurun pasir untuk melatih dirinya dengan merasa 

kesusahan.Al-Ghazali meninggalkan kemewahan dunia dan memusatkan dirinya 

kepada zuhud dan mendalami suasana rohaniyah serta renungan keagamaan. 

Kemudian Al-Ghazali kembali lagi ke Bagdad untuk meneruskan kegiatan 

mengajarnya dan bertugas sebagai guru.
7
.Buku pertama yang dikarang Al-Ghazali 

setelah kembali ke Baghdad adalah Al-Mungidz Minad Dlalal. 

Setelah sepuluh tahun sejak Al-Ghazali kembali kebaghdad,kemudian Al-

Ghazali berangkat menuju ke Naisabur dan sempat mengajar di beberapa 

tempat,hingga akhirnya Al-Ghazali kembali ke kota kelahirannya yaitu Thus dan di 

negeri kelahirannya. 

Imam Al-Ghazali meninggal Pada subuh hari Senin,di pangkuan saudaranya 

Ahmad, ketika saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat, lalu berkata,“Bawa 

kemari kain kafan saya.”Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta 

meletakkannya di kedua matanya, dan berkata,“Saya patuh dan taat untuk menemui 

Malaikat Maut, ”Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. 

Beliau meninggal sebelum langit menguning menjelang pagi hari. Beliau wafat di 
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kota Thusi, pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H dalam usia 55 

tahun dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran. 

 

B. Karya-Karya Al-Ghazali 

Al-Ghazali adalah sosok tokoh pemikir yang memiliki kemampuan 

dimensional dalam arti intelektual,karena luasnya pengetahuan Al-Ghazali,maka 

sangat sulit sekali untuk menentukan bidang dan spesialisasi apa yang Al-Ghazali 

geluti,hal ini dikarenakan hampir semua aspek keagamaan dikajinya.sebagai 

seorang ulama besar Al-Ghazali mempunyai kemampuan yang amat luas baik 

dalam bidang fiqih,filsafat,kalam,Tasawuf,dan pendidikan dan dalam bidang-bidang 

yang lainnya. 

a. Dalam bidang Fiqih  

Kitab karya Al-Ghazali dalam bidang fiqih dan ushul fiqih : 

1. Asrar al-Hajj dalam fiqh al-syafi’i 

2. Al-Mustasfa fi ilmi al-ushul 

3. Al-Wajiz fi al-furu 

b. Dalam Bidang Aqidah 

Dalam bidang aqidah Al-Ghazali juga menyusun beberapa kitab,kitab-

kitab tersebut anatara lain : 

1. Al-Ajwibah Al-ghazaliyah fi masail al-ukhruwiyah 

2. Al-Iqtishad fi al-I’tiqad 

3. Al-Jammu al-awwam’ilmu al kalam 
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4. Al-Risallah al-quddusiyah fi qowaidu al-aqaid 

5. Aqidah ahlu al-sunnah 

6. Fadlailu al-bathiniyah wafadlailu al-mustadlhoriyah atau al-mustadhary 

baina al-islam wa zinndiqoh 

7. Al-qisthos al-mustaqim 

8. Kimia al-syaadah 

9. Al-mashidu al-insy fi syarhi asma Allah al-husna 

c. Dalam bidang filsafat 

1) Tahafut al-falasifah 

2) Mizanul amal 

3) Al-Ma’rifah al-aqliyah al—lubab al-hikmah al-ilahi 

4) Bidayat al-hidayah 

5) Al-maqshad al-astna fi syarh asma al-husna 

6) Al-madhun bih’ala ghairi ahli 

7) Kaimiyah al-suaadah 

8) Al-kusyif wa al-tabyin fi ghurur al-nass ajmaiin 

9) Al-munqidz mi al-dhalal 

10) Al-durrat al-fakhirah fi kasyif ulumi al-akhirah 

11) Minhaj al-abidin ila jannati robbi al-alamin 

12) Al-arabain fi ushul al-diin 
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d. Dalam bidang Tasawuf 

1) Ihya ulumuddin (menghidupkan ilmu agama) merupakan karyanya yang 

sangat terkenal. 

2) Kimiya as-sa’adah 

3) Misykah al-anwar, kitab ini berisikan pembahasan tentang akhlak dan 

tasawuf. 

4) Minhaj al-abidin 

5) Akhlak al-abros wa annajah min al asyhar 

6) Al washit 

7) Al wajiz 

8) Az-zariyah ilaa’makarim asy syahi’ah. 

e. Dalam Bidang Akhlak 

1) Al-adab fial-din 

2) Ayyuha al-walad 

3) Jawahirn alqur’an 

4) Al-risalah al-ladunniyyah 

5) Fatihat al-ulum 

6) Al-kashfu wa al-tabyin fi ghurur al-khalaqi ajmaa’in 

7) Mishkat al-anwar 

8) Minhaju al-abidin ila al-jannah 

9) Mizan al-amali 

10) Kimya’alsa’adah 
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11) Al-maqs’ud as-asna fi sharhi asma allah al-husna 

12) Raudatul al-talibin wa’umdatul alsalikin 

 

C. Komentar Mengenai Karya Penting Al-Ghazali  

Diantaranya karya-karya Imam Al-Ghazali tersebut,terdapat satu karya yang 

paling fenomenal , yaitu kitab ihya ulumuddin (menghidupkan kembali ilmu-ilmu 

agama) yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa salah satunya bahasa 

Indonesia 
8
. 

Diantara ketujuh karya terbesar khususnya dalam bidang pendidikan,kitab 

Ihya Ulum ad-Din merupakan karya yang terbesar.Dalam kitab Ihya Ulum ad-Din 

Al-Ghazali menyusun menjadi empat bab utamanya diantaranya adalah: 

1. Bab pertama tentang ibadah dan Ilmu 

2. Bab kedua tentang adat istiadat 

3. Bab ketiga tentang hal-hal yang mencelakakan 

4. Bab keempat tentang maqomat dan ahwal
9
 

Penulis juga menyatakan bahwa terdapat kelemahan yang terdapat di dalam 

kitab Ihya Ulumuddin anatara lain “Ihya ulumuddin terdapat hadis-hadis yang 

bathil, palsu, dan mauquf yang telah dijadikan hadist marfu’ dan masih banyak lagi 

terdapat kesalahan lainnya didalam kitab Ihya Ulumuddin”. Akan tetapi jika 
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Program Sarjana Iain Raden Intan ,Lampung 2006 ), h .23-24 
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refresensi yang digunakan dalam skripsi penulis menggunakan refrensi dalam 

cetakan baru dan sudah diakui kebenaran karna hadis-hadis yang digunakan adalah 

hadis shoheh jadi skripsi yang dibuata tidak menggunakan hadis palsu. 

Mengenai pendidikan karakter di zaman era globalisasi saat ini dimana 

karakter (akhlak) anak-anak pada saat ini sangatlah memperhatinkan akibat 

kurangnya penanaman nilai-nilai budi pekerti yang baik dan kurangnya perhatian  

dari segala pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun dari sekolah khususnya guru-

guru yang dimana dalam mendidikan karakter saling mengandalkan satu sama lain 

padahal semua pihak sama-sama bertanggung jawab dalam mendidik karakter. 

Menurut Imam Al-Ghazali pada dasarnya dari karakter (akhlak) tercela 

itulah yang sangan potensial untuk merusak dan membinasakan kebaikan.Untuk 

mengobati akhlak yang tercela tersebut maka diperlukan pencerahan dan peyucian 

kalbu.Begitu pula halnya dengan akhlak (karakter) yang baik akan membentengi 

diri dari sifat yang tercela. 

Oleh sebab itu penulis perlu mengangkat dan menggunakan salah satu karya 

Imam Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin untuk dijadikan panduan dalam konsep 

pendidikan karakter. Dan penulis menganggap sangat tepat bila kitab Ihya 

Ulumuddin dijadikan sebagai panduan baik bagi orang tua maupun para pendidik 

dan masyarakat dalam memberikan pembelajaran terutama pembelajaran mengenai 
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ilmu-ilmu agama khususnya dalam membentuk anak peserta didik yang berakhlak 

dan juga agar menjadi manusia yang mempunyai budi pekerti yang mulia. 

Dengan demikian, Imam Al-Ghazali betul-betul telah menghidupkan ilmu-

ilmu agama dan memberikan daya dorong dan momentum yang belum pernah 

diberiakan oleh ulama dalam pemikiran pendahulunya. Beliau menyelamatkan 

Islam dari arus dan arus balik pemikiran sataniah dan gagasan syirik yang diam-

diam menyelinap ke dalam  ajaran Islam dan secara jernih meluruskan kekeliruan 

dan kesalahan konsepsi demikian 
10

. 

Imam Al-Ghazali didalam karyanya Ihya Ulumuddin selain menghidupakan 

ilmu-ilmu agama juga mengajarkan tujuan kehidupan bahwasanya, mengajarkan 

didalam hidup tidak hanya mengejar duniawi melainkan akhirat pun perlu dengan 

adanya karakter yang baik dan dapat menepatkan pada posisinya. 

Bagi Al-Ghazali, Tujuan hidup adalah sadar akan diri dan Tuhan. Ilmu 

pengetahuan adalah sarana, upaya, dan perangkat untuk mewujudkan tujuan akhir 

yang agung tersebut. Menyadari diri berarti menemukan orang yang 

sebenarnyadalam batin, yakni siapa yang menjadi perwujudan moral dan rohhaniah 

secara sempurna 
11

. 
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Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin”, (Bandung, Marja, 2011), h. 8 
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Shafique Ali Khan, “Filsafat Pendidikan Al-Ghazali”, (Bnadung, CV Pustaka Setia, 2005), h. 
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Penulis juga menegaskan bahwa konsep pendidikan karakter sangat tepat 

bila mengutip salah satu karya Imam AL-Ghazali yaitu salah satu karyanya yang 

berjudul Ihya Ulumuddin karna sangat tepat bila dijadikan referensi dalam 

pembentukaan karakter yang dimana isinya mengajarkan baik dalam metode dalam 

membentuk karakter, maupun nilai-nilai yang harus di ajarkan dalam membentuk 

karakter yang sesuai yang telah diajarkan oleh Rosullah SAW. 



BAB IV 

KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER PERSPEKTIP 

IMAM AL-GHAZALI 

 

 Pada bab ini akan dipaparkan gagasan Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al-

Ghazali tentunyadengan menggunakan sudut pandang pendidikan Islamsebagai pisau 

bedah analisis. Secaraspesifik pembahasan dalam bab ini mengarah pada sebuah 

upaya untuk menemukangagasan Imam Al-Ghazalitentang konsep pendidikan akhlak 

yang akan disorot dalam sudut pandang Islam yang merujuk kepada al-Qur‟an dan 

Hadits. 

 Gagasan itu akan menjadi sebuah khasanah bagi kaum muslim agar tidak lagi 

raguuntuk dapat mempertimbangkannya sebagai refrensi dalam bidang 

pendidikanterutama pendidikan Islam. 

A. Konsep Pendidikan Akhlak Perspektip Al-Ghazali  

Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli tasawuf dan juga sangatlah mahir dalam 

bidang keagamaan. Ia dilahirkan dalam lingkungan yang sangat agamis baik ibu 

bapaknya maupun pada lingkungannya. Ayahnya seorang pemintal benang walaupun 

demikian, keinginannya untuk menjadikan kedua anaknya yaitu Imam Al-Ghazali 

dan kakaknya Ahmad ingin menjadi seorang alim ulama yang hebat yang pintar 

dalam agama. Terlihat dari kepedulian orang tuanya memasukkan anaknya pada 

lembaga-lembaga pendidikan Islam. Dari latar belakang yang agamis dan jenjang-

jenjang pendidikan yang ditempuhnya merupakan suatu bukti adanya pembentukan 

kepribadian serta pemikiran keagamaan khususnya dalam bidang pendidikan, di 
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bidang fiqih, dibidang tasawuf, di bidang filsafat, di bidang aqidah, di bidang filsafat. 

Salah satu karya Al-Ghazali yang sangat terkenal salah satu sangat terkenal di 

Indonesia dan banyak dipakai oleh para tokoh yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin 

yang dimana karya ini bertujuan untuk menghidupkan ilmu agama dan berisikan 

konsep-konsep.Dengan prestasi yang dimiliki oleh Al-Ghazali dan kakaknya Ahmad 

adalah bukti bahwasanya apa yang diinginkan oleh ayahnya yaitu ingin kedua 

anaknya untuk menjadi alim ulama yang hebat dapat terbukti. Dari latar belakang 

yang agamis dan jenjang-jenjang pendidikan yang ditempuhnya merupakan suatu 

bukti adanya pembentukan kepribadian yang dilandasi oleh agama serta pemikiran 

keagamaan khususnya dalam bidang pendidikan dan psikologi menjadi lebih matang. 

Pemikiran Imam AL-Ghazali mempunyai corak islamisasi pendidikan, khususnya 

berkaitan dengan perkembangan akhlak manusia di zaman masa kini. 

Pendidikan akhlak seseorang berkaitan dengan moral dan kepribadian. Upaya 

mendidik terkait dengan pemberian motivasi kepada anak untuk belajar dan 

mengikuti ketentuan atau tata tertib (norma dan aturan) yang telah menjadi 

kesepakatan bersama.
1
Pembentukan akhlak yang berlandasan dari al-qur‟an dan al-

hadis merupakan bagian dari ajaranIslam agar manusia yang terbentuk dapat menjadi 

manusia yang seutuhnya dan dapat berpegangan teguh pada apa yang telah 

diwariskan oleh Rasulullah SAW serta dapat membentengi diri dari perbuatan yang 

tercela. Dengan adanya konsep pendidikan akhlak merupakan penyempurna dari 

                                                 
1
 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, “ Pendidikan Karakter (Mengembangkan 

Karakter Anak yang Islami)”, (Jakarta, Bumi Aksara, 2016), h. 7 
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ajaran yang telah dilakukan Nabi, konsep pendidikan akhlak dapat di ibaratkan 

sebagai dinding yang mana Nabi yang labih dahulu datang membawa gentengnya 

dalam membenahi akhlak manusia. 

Pendidikan tidak hanya mempunyai tujuan akhir yaitu menjadikan manusia 

ahli dalam bidang pengetahuan dunia saja tetapi menurut Al-Ghazali manusia itu 

harus mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesempurnaan akhirat pula.Konsep 

pendidikan akhlak yang ditawarkan oleh Al-Ghazali yang bersumber al-qur‟an dan 

al-hadis untuk mengatasi masalah atas dekadensi moral dikalangan masyarakat yang 

makin meningkat. Atas dasar ini Al-Ghazali menawarkan konsep pemecahan masalah 

moral tersebut dengan menggunakan pendekatan atau langkah-langkah pensucian 

batin serta menggunakan metode-metode yang tepat dalam pembentukan akhlak yang 

sesuai atau akhlak yang Islami yang sesuai dengan alqu‟an dan hadis.
2
 

Al-Ghazali menyatakan manusia mempunyai bermacam-macam akhlak, dari 

sekian akhlak yang dimiliki manusia antara lain:  

1. Sifat Ke Tuhanan (sifat rububiyah), yaitu seperti sombong, bangga, sok hebat, 

suka dipuji dan disanjung, mulia, kaya, suka membanggakan diri, dan suka 

mencari ketinggian diatas manusia seluruhnya, sehingga seakan-akan ia yang 

berkehendak mengatakan “Aku Tuhanmu yang Mahatinggi”. Dan demikian 

menimbulkan berbagai dosa besar yang dilupakan oleh manusia dan tidak 

dihitungnya dosa yang dilakukan. 

                                                 
22

 Abudin Natta, “Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia”, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 305 
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2. Sifat Syaitaniyah, yaitu yang menimbulkan sifat dengki, zalim, daya upaya, 

tipu, menyuruh denagn kerusakan  dan perbuatan yang mungkar. Dan termasuk 

didalamnya perbuatan bid‟ah dan sesat. 

3. Sifat Ke binatangan, yaitu seperti sifat rakus, yang seperti hewan anjing dan 

loba pada memenuhi memenuhi perut dan kemaluannya, yang akan 

menimbulkan seperti perbuatan zina, liwat (homoseksual), mencuri, makan 

harta anak yatim, dan selalu memikirkan duniawi untuk memenuhi hawa 

nafsunya. 

4. Sifat kebinatang buasan, dan dari padanya menimbulkan perbuatan seperti,: 

egois, dengki, iri, suka marah, berkata kasar, suka bertengkar dan suka 

menghambur-hamburkan harta yang bukan di jalan Allah.
3
 

Sifat-sifat demikian berangsur-angsur ada pada diri manusia (fitrahnya).Maka 

sifat kebinatangan yang pertama-tama yang menonjol. Kemudian yang kedua yang 

diiringi sifat kebinatang buasan, dan apabila keduanya sudah terkumpul lalu 

keduanya sudah menguasai akal untuk tipu daya dan daya upaya dan itu adalah sifat 

kesetanan, dan terahir menonjol dengan sifat-sifat ke Tuhanan yaitu sifat angkuh, 

sifat mulia, tinggi, mencari kebesaran dan bermaksud ketinggian atas semua makhlul 

lainnya.
4
 

Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa manusia itu adalah fitrahnya atau 

akhlak yang baik akan tetapi manusia itu sendiri pula yang menjadikan rusak akan 

                                                 
3
 Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin Jilid III “, (Bandung, Marja, 2011), h. 26-27 

4
Ibid 
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fitrahnya dengan berbagai akhlak yang dibentuk dalam dirinya yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sebagaimana yang tertulis dalam alqur‟an 

dan hadist. Maka hendaklah manusia menyadari bahwa tiada yang paling baik dan 

sempurna kecuali yang berakhlak yang baik.Dan hendaknya manusia mempunyai 

sifat zuhud (kesederhanaan) agar terjauh dari sifat keduniaan. 

Menurut imam al-Ghazali akhlak yang baik adalah keimanan, sesuai ungkapan 

beliau: “Sesungguhnya kebagusan akhlak itu adalah iman sedangkan keburukan 

akhlak adalah nifaq(sifat orang munafik)
5
. 

 

Al-Ghazali menyatakan Tahapan yang dicapai seseorang dalam pembentukan 

akhlak antara lain:  

a. Takhali 

Merupakan langkah pertama yang harus di jalani seseorang, yaitu 

usaha mengkosongkan diri dari perilaku atau akhlak yang tercela.Yang 

dimaksud dengan takhalli itu sendiri ialah mengosongkan diri dari sikap 

ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan 

diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Takhalli 

(membersihkan diri dari sifat-sifat tercela merupakan dinding-dinding tebal 

yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, untuk 

membentuk akhlak yang baik maka seorang harus mampu melepaskan diri 

dari sifat tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji untuk dapat 

memperoleh kebahagian yang hakiki. 
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 Mahjuddin, “Akhlak Tasawuf II”, (Jakarta, Radar Jaya Offset, 2010), h. 67 
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b. Tahalli  

Tahalli adalah upaya mengisi atau meghiasi diri dengan jalan 

membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahap ini 

dilakukan setelah menghilangkan akhlak yang buruk. 

Maksudnya adalah menghiasi/mengisi diri dari sifat dan sikap serta 

perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kata lain, sesudah megkosongkan diri 

dari sifat yang tercela (takhalli), maka usaha itu harus berlanjut terus ke tahap 

tahalli (pengisian jiwa yang telah dikosongkan tadi).  

Adapun sikap-sikap yang dapat dibiasakan ialah sebagai berikut : 

1) At-taubah 

Al-Ghazali mengklasifikasi tobat kepada tiga tahap tingkatan, yaitu 

a. meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan beralih kepada 

kebaikan dan takut akan siksa Allah. 

b. beralih dari situasi baik ke situasi yang lebih baik lagi. 

c. rasa penyesalan yang dilakukan semata-semata karena ketaatan dan 

kecintaan kepada Allah. 

2) Cemas dan Harap (khouf dan raja) 

Dengan adanya rasa takut akan menjadi pendorong bagi seorang untuk 

meningkatkan pengabdian dengna harapan ampunan dan anugrah dari 

Allah. 
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3) Zuhud  

Zuhud ialah melepaskan diri dari kehidupan duniawi dengan 

mengutamakan kehidupan akhirat  

4) Al-Faqr 

Yaitu rasa puas dan bahagia dengan apa yang dimiliki 

5) Ash-Shabru 

Al-Ghazali membedakan sabar ke dalam beberapa nama 

a) Iffah. Yaitu ketahuan mental terhadap hawa nafsu dan seksual 

b) Hilm, yaitu kesanggupan menguasai diri agar tidak marah 

c) Qana‟an, yaitu ketabahan hati menerima nasib sebagaimana adanya. 

d) Ridha. 

Adalah menerima dengan lapang dada dan hati terbuka apa saja yang 

datang dari Allah. 

e) Muraqabah  

Muraqabah bisa diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan selalu 

ada perhitungan, seberapa jauh ia dapat menunaikan kewajiban dan sampai 

di mana ia telah melakukan pelanggaran hukum Allah. 

c. Tajalli  

 Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah pada fase 

tahalli, rangkaian pendidikan akhlak yang di sempurnakan pada fase tajalli.
6
 

                                                 
6
 Ahmad Bangun Nasution Dan Rayani Hanum Siregar, ”Akhlak Tasawuf”, (Jakarta, PT Raja 

Grafindo Persada, 2013), h.30-31 
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Tajalli dapat dikatakan terungkapnya nur gaib untuk hati. Rosullulah 

bersabda: “ada saat-saat tiba karunia dari Tuhanmu, maka siapkanlah dirimu 

untuk itu. Oleh karena itu, setiap manusia hendaklah mengadakan latihan 

jiwa, berusaha untk membersihakan dirinya dari sifat-sifat tercela, 

mengkosongkan hati dari sifat yang keji ataupun dari hal-hal yang terlalu sifat 

duniawi, lalu mengisinya dengan sifat-sifat terpuji seperti: beribadah, 

menhindari diri dari hal-hal yang dapat menghambat diri dalam mendekatkan 

diri kepad Allah dalam pembentukan akhlak yang sesuai dengan akhlak 

Islami. 

 Dari uraiandiatas menunjukan bahwa Imam Al-Ghazali menegaskan untuk 

memperkuat dan menjaga keimanan, karena iman sangat penting sekali. Dengan 

sebab iman yang terletak dihati juga semua akhlak keluar. Hati yang bersih berisi 

iman yang kuat menjadi muara, muara inilah yang menjadi sumber dari semua akhlak 

seseorang. Semua yang nampak (empiris, lahiriyah) merupakan perwujudan dari 

bentuk batiniyah. 
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a. Dasar Pendidikan Akhlak 

 Pendidikan karakter dalam Islam berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadits. 

Berikut beberapa ayat al-quran dan hadits yang berbicara tentang akhlak  

                            

   

Artinya:Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar"
7
.(QS AL-Luqman ayat 13) 

 

                          

          

 
Artinya: Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)
8
.(QS Al-

Luqman ayat 17) 

 

Hadis yang menerangkan bahwa mukmin yang paling baik adalah yang 

berkarakter baik 

ْ  أ   نْ و ع   ر  مْ ع   ن  بْ  د  م  م    نْ ع   د  يْ ع  س   ن   بْ ي  ا ي ْ ن  ث    د  ح   ل  ب  نْ ح   ن  بْ  د  ْح   ا أ  ن  ث    د  ح    نْ ع   ة  م  ل  س   ب 
ْ  أ   ا ْي   إ   ْي  ن  م   ؤْ م  ا لْ  ل  م  كْ   أ   م  ل  س   و   و  يْ ل  ع   ى ا اهلل  ل  ص   ا اهلل ل   وْ س   ر   ا ل  ق  , ا ل  ق   ة   ر  ي ْ  ر  ى   ب 
 ا ق  ل  خ  مْ ه  ن   س  حْ  ا أ  ن  
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 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Terjemah”, (Jakarta, CV. Pustaka Harapan, 2006), h. 

581 
8
Ibid, h. 582 
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Artinya: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal berkata, telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Muhammad bin Amru 

dari Abun Salamah dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rosulullah 

bersabda,” Kamu mukmin yang paling baik imannya adalah yang paling 

baik akhlaknya”. (HR. Abu Daud)
9
 

 

ن  ه ْم خ ل ق ا ن  أ   إ    ْحس ن  ا لن ا س  إ  ْسَل  م ا, أ  ْحس 
Artinya: Sesungguhnya orang yang paling baik keIslamannya adalah yang paling 

baik akhlaknya. (HR. Ahmad)
10

 

 

Al-Ghazali mengatakan manusia adalah fitrah (tidak berdosa dan bersih 

hatinya). Dan yang menjadi kotor hatinya adalah musuhnya nafs (nafsu) dan 

syahwatnya (amarah) yang akan melahirkan bermcam-macam sifat baik. Baik sifat 

yang tercela maupun terpuji dan ia manganjurkan untuk melawannya, yaitu dengan 

riyadhah dan mujahadah dalam hidup agar menimbulkan akhlak yang baik.
11

 

Dari keterangan ayat diatas, dijelaskan bahwa pendidikan akhlak dibangun 

dari keluarga, karna pondasi pertama sebuah pendidikan budi pekerti dimulai dari 

kelurga telah djelaskan pada bab sebelumnya bahwa faktor dalam pembentukan 

akhlak terdiri dari eksternal maupun internal salah satunya keluarga. Kemudia 

rosullulah telah mengatakan bahwa tiada manusia yang paling sempurna maupun 

paling baik kecuali manusia yang mempunyai akhlak yang baik, baik perkataan 

maupun perbuatan yang menjadi cerminan prilaku kepribadiannya yang dimiliki. 

 

                                                 
9
Ridwan Abdullah Sani,Muhammad Kadri, “pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter 

Anank Yang Islami, (Jakarta, Bumi Aksara, 2016), h. 44 
10

Ibid, h. 45 
11

Imam Al-Ghazali, Op.Cit,h. 948 
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b. Tujuan 

Al-ghazali mempunyai pandangan berbeda dengan kebanyakan ahli filsafat 

pendidikan islam mengenai tujuan pendidikanakhlak Beliau menekankan tugas 

pendidikan terutama pendidikan ahklakadalah mengarah kepada realisasi tujuan 

keagamaan dan akhlak, dimana fadhilah (keutamaan) dan taqarrub kepada Allah 

merupakan tujuan yang paling penting dalam pendidikan. Sesuai penegasan 

beliau. 

Tujuan pendidikan akhlak menurut imam Al-Ghazali adalah untuk 

mencapai ridho Allah SWT yang berubah kehidupan umat manusia dalam 

kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang dapat menjaga 

kualitas muamalah ma’amalah dan ma’amallah ma’annas, insyaallah akan 

memproleh ridho Allah
12

. Tujuan berakahlak menurut Imam Al-Ghazali adalah 

untuk beramal sholeh dan beribadah kepada Allah SWT menurut beliau tujuan 

pendidikan akhlak sejalan dengan tujuan penciptaan manusia yang disebutkan 

dalam firman Allah  

               

 
Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. (QS Ad Dzariyat : 56)
13
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 Imam Al-Ghazali, Op.Cit, h. 213 
13

 Departemen Agama, Op.Cit, h. 523 
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Maksud tujuan ayat diatas adalah manusia diciptakan untuk mengabdikan 

kepada Allah SWT beribadah kepda-Nya meninggalkan larangannya kerjakan 

yang diprintahkan nya untuk mencapai ridhonya serta mendapatka taufik dari-

Nya. 

“Orang-orang yang menempuh jalan itu, sangat sedikit yang sampai kepada 

tujuannya dan mencapai apa yang dikejarnya. Dan yang berhasil itulah 

orang-orang mulia pilihan Allah untuk mekrifat dan mahabbah kepada-

Nya. Allah memelihara dan memeberikan taufik kepada mereka, serta 

keridhaan dan surga-Nya”. 
14

 

 

Al-Ghazali juga menjelaskan tentang tujuan sistem pendidikan akhlak 

dengan menerangkan tentang berbagai ilmu yang wajib dipelajari oleh murid, 

yang sesuai dengan metode-metode mengajar yang harus diikuti oleh guru dalam 

mendidik anak dan dalam menyajikan ilmu pengetahuan kepada murid sehingga 

menarik minat dan perhatian mereka serta sesuai dengan kecenderungan 

mereka
15

. 

Akhlak merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya 

akhlak yang baik seseorang akan mudah diterima di masyarakat, begitupun 

sebaliknya dengan adanya akhlak yang buruk menjadikan seseorang susah diterima 

dimasyarakat. Budi pekerti, tingkah laku itu merupakan sifat jiwa yang tidak 

kelihatan. Adapun akhlak yang terlihat ialah kelakuan atau muamalah. Kelakuan 

adalah gambaran dan bukti adanya akhlak, maka bila melihat seseorang yang 

memberi dengan tetap didalam keadaan yang serupa itu menunjukkan akan adanya 

                                                 
14

 Imam Al-Ghazali Juz IV, Op.Cit, h. 9-10 
15

 Ali Al-jumbulati, Abdul futuh At-tuwaanisi, Perbandingan Pendidikan Islam, (Jakarta, PT. 

Rineka Cipta, 2011), ,h.134 
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karakter yang baik didalam jiwanya. Akhlak yang baik tidak bisa dilihat dengan satu 

atau dua kali melakukan perbuatan bahkan perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan 

karakter tetapi denagn cara berulang kali akhlak seseorang dapat dilihat. 

Imam Al-Ghazali menyebutkan akhlak sebagai tingkah laku atau hal ihwal 

yang melekat pada sesorang karena dilakukan secara terus menerus dan berulang- 

ulang. Seseorang yang tidak suka memberi, kemudian ia tiba-tiba memberi dengan 

tujuan lain seperti riya‟, „ujub dan lain-lain, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan 

sebagai seorang yang dermawan melainkan hanya pura-pura saja.
16

 

Tanda-tanda baiknya akhlak ialah pemalu, tidak menyakiti orang lain, 

memperbaiki diri, jujur, sedikit bicara,banyak kerja, penyabar, lemah lembut, 

penyabar, murah senyum, tidak suka memaki, mementingkan orang lain, bersyukur, 

qona‟ah (menerima semua dengan tabah), dermawan, tidak hasud, mencintai dan 

membenci karena Allah.
17

 

Selanjutnya beliau mengatakan”wajiblah bagi seorang guru untuk 

mengarahkan murid kepada tujuan mempelajari ilmu, yaitu taqarrub kepada Allah 

bukannya mengarah kepada pimpinan dan kemegahan” Sebab-sebab yang mendorong 

Al-ghazali sangat memperhatikan tujuan keagamaan ialah karena pada waktu 

kerusakan akhlak orang banyak telah merajalela (yang ditimbulkan oleh gerakan yang 

merusak) agama seperti baru-baru terjadi ini seperti jihad yang mengatas namakan 

Allah dengan cara membunuh serta merugikan banyak orang yang tidak bersalah, 
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 Imam al-Ghazali, Ihya‟ „Ulumuddin Jilid IV, terj. Ismail Yakub, h. 143 
17

Ibid, 187 
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prilaku-prilaku remaja yang telah keluar dari norma-norma agam dan juga sangat 

memprihatinkan  

Mempunyai akhlak yang baik merupakan sifat Rasulullah SAW dan sebaik-

baik amal perbuatan orang-orang yang jujur, terpercaya, dan merupakan realisasi dari 

pada buahnya ketekunan orang yang dekat kepada Allah.
18

 

c. Metode pembentukan Akhlak 

Sejatinya konsep pendidikan akhlak selalu menjadi dasar pertimbangan, 

tujuan utama, dan jiwa dari setiap gagasan dari setiap pemikiran yang dikemukakan. 

Dalam menentukan konsep pendidikan akhlak haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip 

Islam agar tidak memunculkan saatu kesalahan dengan hal yang di capai yaitu 

menghasilkan manusia yang sempurna akhlaknya (Insan Kamil). 

Berbicara mengenai konsep yang merupakan ide dasar dari suatu gagasan 

yang akan dibahas. Maka penulis akan menjelaskan mengenai konsep menurut Imam 

Al-Ghazali.Al-Ghazali juga mengatakan bahwa akhlak dapat dirubah melalui 

pendidikan, terdapat empat mmetode dalam perubahan pembentukan akhlak pada diri 

seorang selain metode-metode takhalli, tahalli, tajalli yaitu melalui sebagai berikut: 

1. Metode Keteladanan  

Metode keteladanan adalah metode influitif yang paling meyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan mebentuk moral spiritual dan 

sosial dalam diri seseorang. Sebab metode ini setiap seseorang yang 
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 Bambang Q-Anees, Adang Hambali, “Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an”, (Bandung, 

Simbiosa Rekatama, 2008), h. 201 
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menggunakan metode ini maka ia akan akan meniru setiap hal yang baik 

dalam pandangannya. 

Metode keteladanan merupakan sutau cara mengajarkan ilmu dengan 

mencontohkan secara langsung kepada anak. Hal ini telah dilakukan sendiri 

oleh Rosulullah Saw, sebagaiman firman Allah Swt sebagai berikut 

                         

      

Artinya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.(QS AL-

Ahzab:21)
19

 

 

Keteladanan merupakan unsur paling mutlak untuk melakukan 

perubahan perilaku hidup. Seorang anak bahkan orang dewasa secara 

psikologis memilki kemampuan untuk menyerap informasi dan pengaruh dari 

luar denagn kalkulasi-kalkulasi pengaruh yang diserap melalui mata sebanyak 

84% melalui telinga 11%, sedangkam faktor yang lain 50%. Melalui atau 

keteladanan artinya pa yang dilihat dan disaksikan akan di contoh, melalui 

telingan berupa nasihat, sara, pendapat, hanya efektif akan merubah perilaku 

sebanyak 11%. Artinya nasihat yang tidak dibarengi denagn keteladanan akan 

tidak maksimal hasilnya. 

 

                                                 
19

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 543 
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2. At-Tajribah 

Yakni dengan mengunakan metode at-tajribah adalah metode 

pengalaman dengan memperkenalkan kekurangan-kekurangan yag dimilki 

anak didik secara langsung tanpa melalui teori lebih dahulu. Cara ini cdapat 

ditempuh dengan cara sebagai berikut: 

a. Berkawan atau dekat dengna orang yang berbudu pekerti yang baik, 

dengan pengenalan langsung budi pekerti kawan dekatnya maka anak 

kan mengenali kekurang yag ia miliki sehingga ia akan mudah 

memperbaikinya. 

b. Mengambil pelajaran langsung dari musuhnya karena musuh selalu 

mencari-cari kekurangan lawannya. Dengan demikian, kekurangan 

dapat diketahui dan seanjutnya berusaha untuk memperbaikinya. 

c. Belajar langsung dari masyarakat secara umum. Dari masyarakat ia 

dapat melihat perbuatan yang bermacam-macam sehingga ia bisa 

melihat kebaikan untuk diterapkan dalam dirinya dan keburukan untuk 

dihindari. 

Metode lain yang digunakan Al-Ghazali dala pendidikan karakter adalah 

memperhatikan tingkat perkembangan keperibadian anak didik sesuai dengan 

perkembangan jiwa dan intelektualnya. Hal ini karena ketidak sesuai materi 

akan meyebabkan kesulian dan kebingungan bagi anak didik. 
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3. Riyadhah  

Riyadhah adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar 

tidak melakukan prihal yang mengotori jiwanya.Suatu pembiasaan biasanya di 

lakukan terus-menerus secara rutin sehingga seorang benar-benar terlatih, 

khususnya dalam menahan diri agar jauh dari berbuat maksiat atau dosa.
20

 

Riyadhah bukanlah perkara yang mudah sehingga dalam pelaksanaannya  

       

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,(QS. 

Asy-Syam ayat 9)
21

 
 

Sebagian orang lebih cendrung merasa sangat berat untuk bersungguh-

sungguh, berlatih, dan menyibukan diri untuk mensucikan jiwa dan membentuk 

akhlak. Sehingga jiwanya tidak mentolerir bahwa semua itu adalah 

keterbatasan, kekurangan, dan kotor batinnya, sehingga dia mengklaim bahwa 

akhlak tidak terbayangkan kemungkinan terjadi perubahan padanya dan bahwa 

tabiat itu tidak akan berubah..
22

 

Al-Ghazali mengatakan bahwa, “jika akhlak tidak bias berubah, maka tentu 

telah sia-sia keberadaan berbagai macam wasiat, nasihat, dan pembentukan ada 

yang baik. 

 

 

                                                 
20

Ahmad Bangun Nasution, Rayani Hanum Siregar, “ 
21

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 896 
22

Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin (terjemahan, Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi) “, (Jakarta, 

PT Darul Falah, 2016) , cet ke lima, h. 305 
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4. Mujahadah  

Mujahadah artinya adalah usaha keras dan sungguh-

sungguh.Bermujahadah adalah memimpin diri sendiri melawan dorongan diri 

yang rendah
23

.Dengan kata lain, bermujahadah adalah memerangi dorongan 

dan hasrat diri yang rendah. Bermujahadah telah diterangkan sebagaimana 

firman Allah SWT 

                        

         

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah 

pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS.Al-

Maidah ayat 35)
24

 

 

Hadist Nabi 

ِف  اهلل  ع ز  و ج ل ". ر و اه  التّ ْرم ذ ى و الط ب ْر اىن و اْبن   م ْن ج اى د  ن  ْفس و  اْلم ج اى د  
ب ان  و اْلْ اك م  ع ْن ف ض ال ة  بن ع ب  ْيد ، حسن صحيح  ح 

Artinya: Orang yang berjihad (bermujahadah) adalah orang yang memerangi 

nafsunya dalam (pendekatan dirinya kepada) Alloh. (HR At-Tirmidzi, At-

Thabrani, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari Fadlolah bin “Ubaid).  

Dari penjelasan ayat dan hadis diatas penulis menyimpulkan bahwa 

bermujahadah orang-orang yang berada di jalan Allah , beriman kepadanya, 

                                                 
23

Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin Jilid III (Menghidupakn Ilmu-Ilmu Agama)”, h. 369 
24

 Departeman Agama RI, Op.Cit, h. 150 
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bertaqwa padanya, dan berjihad dijalannya. Penulis menegaskan bahwa berjihad 

disini adalah benar berusaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan perilaku 

yang buru atau membuang akhlak yang buruk dan berusaha terus menerus untuk 

mendapatkan akhlak yang baik dengan cara bersikap tawadhu dalam 

mengkalahkan hawa nafsu agar tidak melakukan perbuatan yang buruk. 

Al-Ghazali mengatakan bahwa, akhlak yang sesuai dengan agama tidak akan 

tertanam di dalam jiwa selama tidak membiasakan semua kebiasaan yang baik dan 

selama tidak meninggalkan semua perbuatan yang buruk. Jika selama, juga selama 

tidak merurtinkan melakukan semua itu sebagai rutinitas orang yang sanagt rindu 

kepada amal-amal yang baikdan merasa senang dengan melakukannya, serta benci 

dan merasa sakit dengan perbuatan-perbuatan yang buruk.
25

 

                        

 
Artinya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya 

yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyuk. (QS. Al-Baqarah ayat 45)
26

 

 

Untuk mendapatkan kebahagian yang dijanjikan tidak cukup dengan akhlak 

yang baik, menikmati ketaatan dan membenci kemaksiatan di suatu masa yang 

berada dengan masa yang lain, tetapi semua itu harus seterusnya dan sepanjang 

umur. 

                                                 
25

Imam Al-Ghazali, Op.Cit, h. 400  
26

 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 9 
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Pokok yang paling penting di dalam mujahadah adalah kesetian kepada 

kemauan yang kuat. Jika seseorang berkeinginan untuk meninggalkan syahwat, 

maka jalannya akan menjadi mudah dan semua itu menjadi ujian dan cobaan 

baginya dari sisi Allah SWT. Maka harus bersabar dan terus-menerus karena jika 

dia membiasakan dirinya meninggalkan kemauan keras, maka semua itu akan 

terbentuk dan akhirnya akan binasa.
27

 

Menurut al-Ghazali, pembiasaan diri melakukan riyadhoh dan mujahadah 

salah satunya bisa dilakukan dengan cara senantiasa menasehati diri sendiri 

Nasehat itu bisa berupa semacam dialog kepada diri sendiri dengan mengatakan 

antara lain : 

a) Betapa bodohnya engkau, tidak tahu akan masuk kemana, surga atau neraka, 

sementara engkau selalu bersenda gurau, tertawa dan disibukkan kehidupan 

dunia. 

b) Bodohnya engkau, menganggap kematian masih lama. Padahal, kematian 

datangnya tiba-tiba tanpa aba-aba sebelumnya, kenapa engkau tidak bersiap-

siap. 

c) Celakanya engkau, mengaku beriman tetapi kemunafikan yang nampak. 

d) Celakanya engkau, seolah tidak percaya pada hari perhitungan. Engkau 

mengira setelah kematian engkau akan lenyap begitu saja. Engkau lupa telah 

diciptakan dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah dan seterusnya. 

Bukankah itu pertanda bahwa Allah SWT mampu menghidupkan yang mati. 

                                                 
27

Imam Al-Ghazali (terjemahan, Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi), Op.Cit, h. 313 
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e) Jika saja seorang yahudi berkata “jangan makan ini atau itu sebab tidak baik 

untuk kesehatan”, padahal makanan tersebut kesukaanmu, engkau bisa 

lakukan. Maka, apakah ucapan para nabi, Firman Allah, tidak bisa engkau 

laksanaka 

f) Jika saja seorang anak kecil yang berkata “di pakaianmu ada kalajengking”, 

maka engkau akan melepas bajumu saat itu juga tanpa pikir panjang, tanpa 

perlu bukti. Maka, apakah ucapan para nabi, para auliya tidak lebih baik 

bagimu dibandingkan ucapan anak kecil tadi.
28

 

Dalam mendidik anak-anak untuk mempunyai karakter yang mulia Al-

Ghazali menjelaskan bahwa, pendidikan karakter hendakknya ditanamkan dari 

sejak dini oleh orang tua. Oleh karena itu para orang tua perlu menitik beratkan 

pendidikan kepada anak-anaknya, nilai-nilai yang dapat di tanamkan kepada 

anak adalah seperti nilai rendah hati, sopan santun, suka menolong, tidak 

pemarah, toleransi. 
29

 

Acuan Al-Ghazali dalam pembinaan akhlak dan dorongan terhadap tingkah 

laku yang baik di dasarkan pada ide keseimbangan. Ini maksudny untuk 

menghasilkan tindakan-tindakan konkret yang pada gilirannya akan mencetak 

sifat-sifat yang baik pada jiwa si anak, khususnya untuk menyeimbangi daya 

marah dan nafsu yang menguasai jiwanya. 

                                                 
28

 Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali (terj Syaikh Jamaluddi Al-Qasimi 

Buku Putih), (Jakarta, PT Darul Falah, 2016), h. 208 
29

 Abd. Rachman Assegaf, “Aliran Pemikiran Pendidikan Islam”, (Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 114 
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Menurut Al-Ghazali usaha-usaha pembinaan akhlak melalui berbagai lembaga 

pendidikan dan melalui berbagai macam metode terus dikembangkan. Karena 

menurut Al-Ghazali bahwa akhlak memang perlu dibina, dan pembinaan ini ternyata 

membawa hasil berupa terbentuknya pribadi-pribadi Muslim yang berakhlak yang 

mulia, taat kepada Allah dan Rosul-Nya, hormat kepada ibu bapak, sayang kepada 

makhluk Tuhan dan sebagainya. Sebaiknya keadaan sebaliknya juga menunjukan 

bahwa anak-anak yang tidak dibina akhlaknya, atau dibiarkan tanpa bimbingan, 

arahan dan pendidikan ternyata menjadi anak-anak yang nakal, mengganggu 

masyarakat, melakukan berbagai perbuatan yang keluar dari norma-norma dan 

seterusnya. Ini menunjukan bahwa akhlak memang perlu dibina.
30

dan bila terdapat 

keburukan pada budi pekerti seseorang maka yang salah adalah cara menumbuhkan 

akhlak pada diri seseorang tersebut dan bagaimana seseorang tersebut berusaha 

membina atau menumbuhkan akhlak yang baik pada diriny. 

Konsep pendidikan Imam Al-Ghazali selaras dengan metode dalam tasawuf 

yaitu pembersihan diri dari sifat-sifat tercela (takhalli), kemudian mengisi diri dari 

sifat-sifatterpuji (tahalli), yang dilanjutkan dengan pemahaman dan pengamalan 

secaratulus (tajalli) sebagai pangkal dari ajaran tasawuf merupakan alternatif 

dariterapi Islam dalam memecahkan segala persoalan hidup manusia. 

Metode khusus pendidikan Akhlak, Al-ghazali mengungkapkan”Sebagaimana 

dokter, jikalau memberikan pasiennya dengan satu macam obat saja, niscaya akan 

membunuh kebanyakan orang sakit, begitupun guru, jikalau menunjukkan jalan 

                                                 
30

Ibid,h. 90 
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kepada murid dengan satu macam saja dari latihan, niscaya membinasakan hati 

mereka. Akan tetapi seyogyanyalah memperhatikan tentang penyakit murid, tentang 

keadaan umurnya, sifat tubuhnya dan latihan apa yang disanggupimya. Berdasarkan 

yang demikian itu, dibina latihan”. 

Jika selama ini masyarakat ragu akan pandidikan yang menjanjikan akan 

merubah pola prilaku anak-anaknya yang sekarang ini mulai mengkhawatirkan bagi 

orang tua dan juga prilaku para remaja saat ini yang menjadi PR yang sangat penting 

dan merupakan tantangan bagi lembaga pendidikan saat ini. Banyak orang tua 

khawatir akan pola prilaku anak-anak mereka dan merasa akhlak yang dimiliki 

anaknya tidak dapat dirubah karna sudah terpatri di dirinya anak-anaknya karna sudah 

ada di dalam jiwa. Dijelaskan dalam hadis mengenai pendidikan akhlak sebagai 

berikut 

ُ  َل   خْ ل   اْ  ت  ا ن  ك    وْ ل   ا م  ل   و   ا ت  ب  ي ْ  د   أْ لت   اْ و   ظ  ا ع  و  م  للاْ ا و  ا ي  ص   لو   اْ  ت  ل  ط  ب  ل   ر  ي   غ  ا لت    ل  ب  قْ  َ   ل    
 مْ ك   ق  َل  خْ ا   واْ ن  س  ح   م  ل  س   و   و  يْ ل  ع   اهلل   ىل  ص   ا اهلل   ل   وْ س   ر   ا ل  ق  

Artinya : Seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka batallah 

fungsi wasiat, nasihat, dan pendidikan dan tidak ada pula fungsinya hadist 

Nabi yang mengatakan “ perbaikilah akhlak kamu sekalian”.
31

 

 

Dari pemaparan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kondisi akhlak yang 

buruk dapat di rubah menjadi akhlak yang baik dengan cara riyadhah secara rutin dan 

mempunyai tekad yang kuat dan dikerjakan secara bersungguh-sunguh, maka akhlak 

yang buruk yang ada dalam diri seorang dapat berubah menjadi akhlak yang baik. 

                                                 
31

Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin ( Juz 3 Menghidupakn ILmu Agama), h. 54 
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Serta cobalah untuk bermuhasabah terus memperbaiki diri dengan menasehati diri 

sendiri agar akal dan hati selalu terfokus pada perbaikan-perbaikan diri. 

 

B. Relevansi Konsep Pendidikan AkhlakImam Al-Ghazali dengan Pendidikan 

Agama Islam 

Sosok ulama seperti Imam al-Ghazali merupakan agamawan, ilmuan dan ahli 

filsafat sudah pasti ikut andil dalam mengisi peradaban manusia. Beliau ikut campur 

tangan juga dalam hal keilmuan Islam berupa pencurahan ilmunya dalam kitab-

kitabnya. Salah satu yang dijadikan rujukan oleh penulis yaitu dalam kitab Ihyâ‟ 

„Ulumuddin mengarahkan pentingnya pendidikan yang didasari keimanan, bersihnya 

hati, ihsan dan ketakwaan. 

Menurut penulis, konsep pendidikan akhlak yang ditawarkan Imam al-Ghazali 

adalah suatu usaha membersihkan hati, memperkuat keimanan. Karena akhlak 

merupakan cerminan dari hati dengan itu jugalah pentingnya mempunyai hati yang 

bersih. Dan lebih menitik beratkan sesuatu perbuatan hanya untuk Allah agar jika saat 

manusia didalam kesepian tidak melakukan perbuatan kriminal dan asusila. Itu 

berguna bagi manusia sebagai media pembinaan akhlak dan bimbingan moral yang 

positif. Sehingga akan tercipta kehidupan yang agamis, sosialis dan humanis. Iman 

memiliki pengaruh signifikan dalam meluruskan perbuatan manusia dan 

membersihkan diri dari kecenderungan pada kebejatan dan kekejian.
32

 

                                                 
32

 Muhammad Fauqi, Tasawuf Islam dan Akhlak, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 227 
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Pendidikan akhlak Imam al-Ghazali yang berdasarkan alqur‟an dan hadis serta 

dengan pemahaman yang jelas mengenai ibadah dalam Islam diharapkan manusia 

bisa menjaga baik hubungan dengan tuhan-Nya dan sesama makhluk. Misi manusia 

sebagai khalifah dimuka bumi sudah semestinya menjaga kedua hubungan tersebut 

dengan tasawuf dan syariat misi tersebut akan berhasil dan menjadi ciptaan-Nya yang 

terbaik.
33

 

Menurut penulis, pendidikan akhlak Imam al-ghazali didalamnya terdapat 

point sosial, seorang muslim yang menyadari dan melakukan ajaran-ajaran agamanya 

akan menjadi pribadi yang berjiwa sosial. Karena dalam ajaran islam terdapat juga 

tata cara bermasyarakat, sopan santun, saling tolong menolong, saling mengingatkan 

dan lain sebagainya. Kepribadian muslim adalah kepribadian sosial yang berkualitas 

tinggi yang terdiri dari karakter mulia yang disebutkan dalam al-qur‟an dan sunah. 

Konsep pendidikan akhlak yang ditawarkan Imam al-Ghazali juga berisi 

tentang jalan yang menuju kebahagiaan dunia akhirat. Jalan yang menuju 

kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan meninggalkan nafsu amarah. Tidak 

dipungkiri nafsu amarah yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal 

dan asusila seperti mencuri, menipu, membegal, korupsi, memperkosa, dan lain 

sebagainya. Dengan tidak menuruti semua permintaan nafsu amarah yang berlebihan 

diharapkan seseorang bisa meminimalisir perilaku kriminal dan asusila tersebut. 

Mendidik anak merupakan tugas bagi orang tuanya, dengan itu juga Imam al-

Ghazali membuat formula untuk mendidik anak agar memiliki akhlak yang baik. 

                                                 
33

 Imam Al-Ghazali, “Ihya Ulumuddin Jilid 1”, (Bandung, Marza, 2011), h. 47 
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Dengan mengajarinya adab-adab, membersihkan hati, mengawasi pergaulannya, 

mengajari hidup sederhana, membuang sombong dan lain sebagainya. 

Menurut penulis pemikiran konsep pendidikan akhlak Imam al- Ghazali 

bersifat kritis dalam menanggapi fenomena-fenomena yang negatif di masyarakat 

pada zaman ini, itu yang menjadikannya ikut campur dalam meminimalisir 

fenomena-fenomena negatif tersebut yakni dengan membangun atau memperbaiki 

akhlak dengan membersihkan hati, mengisinya dengan keimanan yang kuat. 

Mengingat menurut Imam Al- Ghazali hati sebagai sumber dari semua akhlak 

yang keluar pada seseorang. Masyarakat yang harmonis adalah imbas positif dari 

kekuatan keluarga harmonis, pribadi yang harmonis. Ketika seseorang dapat 

menciptakan keluarga yang harmonis dengan situasi sakinah, mawadah warahmah 

maka secara otomatis akan tercipta masyarat yang harmonis. Masyarakat harmonis 

yaitu masyaraakat yang penuh kasih sayang, cinta dan akhirnya melahirkan keadilan 

dan kemakmuran. 

Konsep pendidikan akhlak Imam al-Ghazali selaras dengan pendidikan agama 

Islam jika melihat dalam kurikulum yang ada pada saat sekarang yang digunakan 

dalam pembelajaran khususnya dalam pembelajaran pendidikan akhlak. Bahwasanya 

konsep yang diusung oleh imam al-ghazali dalam proses pembentukan akhlak juga 

sama halnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam khususnya dalam mata 

pelajaran akidah akhlak. Karna untuk mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah 

tujuan sebenarnya dari pendidikan dan tujuna pendidikan agama Islam adalah dengan 

adanya pendidikan yang mengisi kerohanian yaitu akhlak. 
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Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam 

lingkup lokal, nasional, regional maupun global. Selanjutnya ruang lingkup dari 

pendidikan agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut: Al-Qur‟an dan Hadis, 

Aqidah, Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam. 

Menurut penulis salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam 

melaksanakan pendidikan karakter disekolah adalah mengoptimalkan pembelajaran 

materi pendidikan agama Islam (PAI). Peran pendidikan agama khususnya 

pendidikan agama Islam sangatlah strategis dalam mewujudkan pembentukan 

karakter siswa. Pendidikan agama merupakan sarana transformasi pengetahuan dalam 

aspek keagamaan (aspek kognitif), sebagai sarana transformasi norma serta nilai 

moral untuk membentuk sikap (aspek afektif), yang berperan dalam mengendalikan 

prilaku (aspek psikomotorik) sehingga tercipta kepribadian manusia seutuhnya. 
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Tabel Relevansi Konsep Penidikan Akhlak menurut Imam Al-Ghazali  

dengan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Serta 

Penerapan Pendidikan Akhlak di Sekolah 

 

Pendidikan Akhlak 

Imam Al-Ghazali 

Kurikulum Pendidikan 

Agama Islam 
Relevansi 

Akhlak Imam Al-

Ghazali 

a. Sifat rububiyah 

b. Syaitaniyah 

c. Sifat 

kebinatangan 

d. Sifat kebinatang 

buasaan. 

Kurikulum pendidikan saat 

ini memuat tentang untuk 

membuat atau membentuk  

manusia/peserta didik 

menjadi terdidik yang 

beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, budi pekerti luhur. 

Didalam kosep pendidikan 

akhlak yang diusun oeh 

Imam Al-Ghazali dengan 

kurikulum Pendidikan 

Agama Islam yang ada 

pada saat ini sangat selaras 

yaitu dengan beberapa 

alasan anatara lain: 

1. Pendidikan akhlak 

berperanan 

membentuk semangat 

dan kecenderungan 

seseorang individu 

untuk melakukan 

kebaikan sehingga ia 

berusaha mewujudkan 

kebaikan untuk 

semua, berusaha 

menghindari tindakan 

yang jahat, dan 

berupaya mencegah 

kejahatan dalam 

kalangan ahli 

masyarakat. 

2. Membentuk semangat 

persaudaraan sesama 

manusia 

3. Membentuk 

kesedaran terhadap 

kehidupan sosial. Jika 

anggota masyarakat 

diumpamakan sebagai 

anggota tubuh badan, 

maka akhlak adalah 

pengikat berbagai-

bagai anggota 

Proses pembentukan 

akhlak  

a. Takhalli 

b. Tahalli 

c. tajalli 

Kurikulum PAI Terdapat 

kompetensi inti yang 

memuat 

 K1:Mengamalkan 

ajaran agama Islam  

 K2:Mengembang 

prilaku  prilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, sopan santun, 

ramah lingkungan, 

gotong royong cinta 

damai dll 

 K3 : Menerapakan 

 K4 : mengelola 

Dasar pembentukan 

akhlak 

 Al-Qur‟an dan Al 
Hadist 

Kurikulum 

PendidikanaAgama Islam 

yang berlandasan UUD 

yang berasaskan kepada ke 

Tuhanan 

Metode Pembentukan 

Akhlak  

1. Metode 

Keteladanan 

2. Metode 

Keteladanan 

3. Riyadhah 

4. mujahadah 

Metode dalam pendidikan 

akhlak dalam Pendidikan 

Agama Islam 

1. Metode Keteladanan 

2. Metode Keteladanan 

3. Diskusi  

4. Ceramah  

5. Riyadhah 
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6. Mujahadah tersebut. 

4. Pendidikan Islam 

bertujuan mencetak 

manusia yang insan 

kamil Uswatu 

Khasanan. 

5. Al-Ghazali bertujuan 

dalam pendidikan 

akhlak adalah 

menjadikan manusis 

yang berbahagia baik 

dunia maupun akhirat 

yaitu dengan 

mencapai ke ridhaan 

Allah SWT 
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Konsep 
Pengertian Penerapan Pada Pendidikan 

Akhlak Disekolah 

a. Sifatketuhanan 

(rububiyah) 

Ialah sifat yang membuat 

seseorang m dan memiliki 

sifat sombong atau merasa 

dirinya adalah orang yang 

paling hebat dan sempurna  

1. Guru mengenalkan kepada 

pesertadidik arti dari sifat 

rububiyah, dan bahaya 

memilki sifat rububiyah bagi 

diri kita 

2. Guru memberikan contoh dan 

bagaimana cara agar 

pesertadidik dapat mengindari 

sifat rububiyah. Namun guru 

harus menjadi contoh yang 

baik sebelum megajaran hal 

tersebut kepada pesrtadidik. 

Ajarkan dengan lemah lembut 

dan gunakan metode dan 

strategi yang tepat agar 

pesertadidik dapat memahami 

apa yang diajarkan. 

3. Namun apabila guru sudah 

mengajarkan hal tersebut 

dikelas dan guru masih 

melihat muridnya yang 

sombong, keras kepala dan 

congkak maka suruhlah ia ke 

pasar untuk meminta-minta. 

Sesungguhnya sifat bangga 

diri egois tidak akan hancur 

selain dengan sifat mandiri. 

b. Sifat 

Syaitoniyah 

 

Yakni sifat yang menyuruh 

dengan perusakkan dan 

perbuatan yang mungkar. 

Jenis-jenis Sifatnya yaitu 

iri, dengki, dzalim, daya 

upaya tipu, perbuatan 

bid‟ah dan sesat. 

1.  Guru memperkenalkan 

kepada pesertadidik arti dari 

sifat Syaitoniyah. Setelah 

memperkenalkan sifat 

syaitoniyah, guru menjelaskan 

bahaya dari sifat syaitoniyah 

bagi diri kita. 

2. Guru memeberikan contoh 

kepada pesertadidik seperti 

bahayanya iri, iri dapat 

membuat hati kita kotor dan 

tidak senang dengan 
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kebahagiaan orang lain 

sehingga menyebabkan kita 

yang selalu ingin melebihi 

semua orang dan justru akan 

menyusahkan diri sendiri. Dan 

juga sifat-sifat syaitoniyah 

yang lainnya akan merusak 

diri sendiri, dan 

mengakibatkan seseorang 

melakukan hal-hal yang 

negatif. 

3. Siswa dapat mencegah sifat 

syaitoiyah dengan belajar 

berbagi dengan orang lain, 

bersikap positif, dan menjauhi 

hal-hal yang di larang oleh 

Agama. 

d. Sifat 

Kebinatangan 

Yaitu sifat memnuhi hawa 

nafsu dan selalu 

memikirkan duniawi. 

Seperti rakus, zina, 

mencuri, liwat (homo 

seksual) dan mencuri. 

1. Guru memberikan 

penjelasan mengenai zina, 

mencuri, liwat dan 

sebagainya di dalam 

pembelajaran pendidikan 

akhlak. Serta meberikan 

penjelasan hukuman dari 

perbuatan tersebut sesuai 

yang dijelaskan berdasarkan 

Al-Qur‟an dan Al Hadist. 

2. Siswa diharapakan dapat 

memahami menerapakan 

dalam kehidupan sehari-hari 

dan dilingkungan sekolah. 

Serta peserta didik dapat 

menjauhisifat sedemikian. 

 

Pendidikan Agama Islam diharapkan mampu menghasilkan manusia yang 

selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan berakhlak mulia, akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan.1 

Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan 
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perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, 

nasional, regional maupun global 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu materi yang bertujuan 

meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual dalam diri anak. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendidikan agama mempunyai peranan yang penting dalam 

melaksanakan pendidikan karakter disekolah. Oleh karena itu Pendidikan agama 

menjadi salah satu mata pelajaran wajib baik dari sekolah tingkat dasar, menengah 

dan perguruan tinggi. Maka sekolah harus mampu menyelenggarakan pendidikan 

agama secara optimal dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam 

lingkungan sekolah yang dilakukan oleh seluruh guru dan peserta didik secara 

bersama-sama serta berkesinambungan 

Sebagai dijelaskan dalam UU no 22 tahun 2006, termasuk didalamnya 

kurikulum pendidikan agama Islam dengan tujuan pembelajarannya adalah 

menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, 

dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, 

khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat
34

. 

 

Dengan demikian menurut penulis jika konsep pendidikan akhlak Al-Ghazali 

diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di zaman sekarang maka 

pendidikan akhlak yang seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan cara yang 

cukup efektif dalam usaha dalam meminimalisir tindakan asusila dan tindakan 

kriminal. Serta sebagai kontrol sosial yang diharapkan bisa membantu dalam 

membersihkan diri agar sehat jasmani dan rohani dan bahagia di dunia dan akhirat. 

                                                 
34

 H. Fuad Ihsan, “Dasar-Dasar Kependidikan”, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), h. 40 
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Aplikasi pendidikan akhlak Imam Al-Ghazali akan mengajarkan seseorang 

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yaitu dengan mengajarkan ajaran agama, 

mampu mengontrol diri dengan selalu menjaga hati, tidak menuruti nafsu dan 

amarah. 

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang 

ditempuh Imam Al-Ghazali adalah usaha pembersihan diri manusia ke jalan Allah 

SWT, dapat diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di zaman 

sekarang dalam rangka membentuk akhlak yang mulia agar tercipta manusia ideal 

dipandang dengan kacamata manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai 

makhluk berketuhanan. 

Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa cukup relevan jika 

pendidikan akhlak Imam al- Ghazali dengan pendidikan agama Islam khususnya pada 

saat ini dizaman sekarang, didalam pmebentukan atau pendidikan akhlak yang 

sanagat dibutuhkan pada saat ini. Dengan berdasarkan tujuan agar pembersihan hati 

dan tidak menuruti amarah dan nafsu akan melekat pada diri seseorang, sampai 

menjadi kebiasaan yang baik dan akhirnya dapat terbentuk akhlak mulia. Walaupun 

pendidikan karakter memiliki proses panjang, namun ibarat pohon yang ditanam 

dengan kesabaran dan pemeliharaan yang baik, maka pohon itu akan tumbuh subur 

dan baik buahnya. Karena untuk mencapai dan mewujudkan kehidupan yang 

berkarakter baik bukanlah dengan cara instant, butuh kesabaran dan keseriusan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir pembahasan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan 

mengambil sebuah kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah 

peneliti lakukan sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini. Selain itu peneliti 

juga akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai kontribusi 

dalam bidang pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pemikiran Imam Al-

Ghazali dalam Konsep pendidikan akhlakmaka dapat penulis simpulkan bahwa: 

1. Konsep pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazali yaitu guna untuk 

meningkatkan kulaitas moral serta untuk mengatasi degradasi moral atau 

degradasi akhlak manusia yang semakin hari semakin mengalami degradensi 

moral, dengan adanya konsep pendidikan akhlak di era globalisasi ini mampu 

menjadi motivator lembaga pendidikan , konsep yang berlandasan al-qu’an 

dan al hadisst harus muncul sebagai kekuatan moral, memberikan stimulus. 

jadi harus ditumbuhkan pemahaman agama yang dinamis dan kreatif 

bukannya fasif. Konsep pendidikan akhlak harus diberdayakan agar dapat 

memberikan respon terhadap globalisasi, konsep pendidikan akhlak yang 

digagas oleh Imam Al-Ghazali guna menghadapi perkembangan zaman 

sebagai berikut : 
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a. Dasar konsep pendidikan akhlakr Perspetif Al-Ghazali 

Landasan yang di gagas Imam Al-Ghazali adalah yang berlandasan Al-

Qur’an dan Al-Hadis yang dijadikan sumber untuk petunjuk atau pedoman 

manusi untuk memiliki budi pekerti yang baik 

b. Tujuan  

Tujuan pendidikan akhlak menurut imam Al-Ghazali adalah untuk 

mencapai ridho Allah SWT yang berubah kehidupan umat manusia dalam 

kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang dapat 

menjaga kualitas muamalah ma’amalah dan ma’amallah ma’annas, 

insyaallah akan memproleh ridho Allah. Tujuan berakahlak menurut Imam 

Al-Ghazali adalah untuk beramal sholeh dan beribadah kepada Allah 

SWT. 

c. Metode  

dalam pembentukan tahapan akhlakyang di gagas Al-Ghazali adalah 

sebagai berikut 

1) Takhali 

merupakan langkah pertama yang harus di jalani seseorang, yaitu 

usaha mengkosongkan diri dari perilaku atau akhlak  yang tercela. 

2) Tahalli  

Tahalli adalah upaya mengisi atau meghiasi diri dengan jalan 

membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji 
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3) Tajalli  

Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah pada fase tahalli, 

rangkaian pendidikan akhlak yang di sempurnakan pada fase tajalli 

 

Dalam pemebentukan akhlak tidak hanya selain tahapan yang digagas 

oleh Al-Ghazali, ia juga memeberikanmetode-metode dalam pembentukan 

akhlak yaitu: 

1) Metode Keteladanan 

Metode keteladanan adalah metode influitif yang paling meyakinkan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan mebentuk moral spiritual dan 

sosial dalam diri seseorang. 

2) At-Tajribah 

Yakni dengan mengunakan metode at-tajribah adalah metode pengalaman 

dengan memperkenalkan kekurangan-kekurangan yag dimilki anak didik 

secara langsung tanpa melalui teori lebih dahulu 

3) Riyadhah 

Riyadhah adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar 

tidak melakukan prihal yang mengotori jiwanya. Suatu pembiasaan 

biasanya di lakukan terus-menerus secara rutin sehingga seorang benar-

benar terlatih, khususnya dalam menahan diri agar jauh dari berbuat 

maksiat atau dosa 
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4) Mujahadah 

Mujahadah artinya adalah usaha keras dan sungguh-sungguh. 

Bermujahadah adalah memimpin diri sendiri melawan dorongan diri yang 

rendah. Dengan kata lain, bermujahadah adalah memerangi dorongan dan 

hasrat diri yang rendah 

2. Relevansi konsep pendidikan akhlakdenagn Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan serta memebentuk akhlak yang Islami cukup relevan karena 

memilki tujuan yang sama yaitu membentuk manusia yang insan kamil serta 

menjadikan manusia yang sebaik-baiknya dan berlandaskan pada Al-Qur’an 

dan Al-Hadist. 

B. Saran-saran 

Setelah memberikan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan 

saran yang bersifat konstruktif bagi dunia pendidikan khususnya kepada 

pemerintah, pendidik dan peneliti pendidikan. 

1. Saran untuk Orang Tua 

untuk masalah pendidikan moral harus dibangun dari keluarga, seharusnya 

pendidikan karakter sudah diajarkan dari sejak dini. Sehingga akhlak yang 

dimilki sudah terbentuk walaupun kurang optimal. Masalahnya saat ini 

keluarga lebih mempercayakan sepenuhnya pada pihak sekolah untuk 

membentuk akhlak anak mereka dan pemikiran itu adalah salah karna 

keluarga dan lingkungan pun ikut andil dalam pemebentukan karakter. 
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2. Saran untuk pendidik 

a. Pendidik tidak boleh memandang status social, ekonomi, suku bangsa dan 

jenis kelamin. Manusia berhak mendapatkan pendidikan, oleh karena itu 

proses pendidikan harus dilaksanakan dengan dasar kebebasan, persamaan 

dan persaudaraan. 

b. Hendaknya pendidik tidak hanya memperhatikan kognitif saja tetapi 

hendaknya memperhatikan spiritualnya juga. Pendidik bukannya hanya 

memberikan ilmu pengetahuan saja akan tetapi mengarahkan anak terutama 

dalam mengarahkan moral yang lebih baik. 

c. Pendidik jangan hanya menyiapkan bekal keterampilna dunia saja bagi 

peserta didik melainkan juga menyiapkan bekal akhirat pula dan juga 

keterampilan hidup besosialisasi dimasyarakat. 

d. Dalam mengajar hendaknya pendidik menggunakan metode interaktif dan 

model pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan anak. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya 

a. Mengingat masih banyaknya naskah kepustakaan yang mengajarkan 

tentang konsep pendidikan akhlak maka, masih perlu dilakukan 

penggalian dan penelitian yang intensif oleh para peneliti peminat studi 

tersebut, guna menambah khazanah keilmuan. 

Akhirnya dengan mengucap al-hamdu lillahi rabb al-‘alamin penelitian ini 

dapat terselesaikan, semoga skripsi ini membawa manfaat untuk menambah 

pengembangan khazanah keIslaman. Aamiin.  
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