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AABSTRAK
RELAVANSI PEMIKIRAN AL-GHAZALI TERHADAP PENDIDIKAN
KARAKTER (AKHLAK) DI ERA SEKARANG (GLOBALISASI)
OLEH
MARTIN AULIA

Penelitian ini adalah tentang Relavansi Pemikiran Al-Ghazali Terhadap
Pendidikan Karakter (akhlak) di Era Sekarang (Globalisasi). Kajiannya dilatar
belakangi oleh adanya dekadensi moral atau adanya penurunan nilai-nilai akhlak
yang akhir-akhir ini terjadi pada sebagian besar dari orang-orang baik di kalangan
remaja, dewasa bahkan orang tua termasuk dikalangan para pelajar baik yang tinggal
di daerah pedesaan maupun perkotaan.
Banyak orang telah mengabaikan pembinaan akhlak, padahal masalah akhlak
tidak bisa dianggap remeh, karena akhlak merupakan kunci perubahan individu,
sosial, atau kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki. Di samping itu kajian ini juga
dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana relevansi pemikiran
karakter (akhlak) Imam Al-Ghazali di era sekrang (globalisasi).
Skripsi ini merupakan jenis penelitian yang bersifat library research atau studi
kepustakaan. Data primer dan sekunder diperoleh memlalui penelitian kepustakaan
dengan alat pengumpul data berupa metode dokumentasi. Setelah data terkumpul,
selanjutnya dilakukan analisis.
Dalam menganalisa penulis mengolah data yang diperoleh dari perpustakaan
dengan cara mengumpulkan ide-ide, gagasan berpikir, dan menyimpulkan. Analisa
yang telah dilakukan teruji dan terbukti kebenaranya dan diperoleh kesimpulan
bahwa Relavansi Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Pendidikan Karakter
(Akhlak) di Era Sekarang (Globalisasi) adalah pendidikan akhlak yang sangat
penting dibandingkan pendidikan lain.
Membimbing seorang muslim berakhlak mulia dan menanamkan pendidikan
akhlak dengan baik faktor metode sangat penting, untuk itu seorang pendidik anak
baik masih usia dini maupun anak beranjak dewasa. Mempelajari dan memperdalam
serta mengamalkan ajaran islam dengan sebaik-baiknya agar dapat mengurangi atau
menghilangkan nilai-nilai negative.
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antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang
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1

Depertemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahanya, Ahidayah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1986), h.94.
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi atau sumber daya insani.
Tercapainya self realization (kesadaran diri) yang utuh merupakan tujuan umum
pendidikan Islam yang proses pencapaiannya melalui berbagai lingkungan atau secara
formal, informal maupun non formal. 2 Seiring dengan pencapaian masyarakat tujuan
pendidikan yang utuh itu satu hal dari aspek pendidikan yang sedikit banyak menjadi
problem masyarakat adalah pendidikan akhlak.
Pendidikan akhlak diartikan sebagai sebuah proses pembentukan perilaku lahir
dan batin manusia sehingga menjadi manusia seimbang dalam arti terhadap dirinya
maupun terhadap lingkungan sekitar.3 Akhlak sendiri merupakan perilaku yang
timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, perasaan, bawaan dan kebiasaan yang
Menyatu membentuk satu kesatuan tindakan yang dihayati dalam kehidupan seharihari.

2

Abu Ahmadi, islam Sebagai Paradigma ilmu Pendidikan islam (Yogyakarta : Aditya Media,
1992), h. 63.
3

Suwito, Filsafat Pendidika Akhlak (Yogyakarta : Belukar, 2004), h. 38.

Dan tujuan berakhlak

ialah dapat memperoleh irsyad, hidayah dan taufiq

sehingga dapat mengetahui batas baik dan buruk. 4 Di samping itu pendidikan akhlak
memiliki tujuan langsung yang dekat, yaitu harga diri dan tujuan yang jauh, yaitu
ridha Allah SWT.5 Akhlak yang dianjurkan dalam al-Qur’an tertumpu pada aspek
fitrah yang bertumpu pada diri manusia. Maka pendidikan akhlak perlu dilakukan
dengan berbagai cara di antaranya: Menumbuh kembangkan dorongan dari dalam
yang bersumber pada iman dan taqwa.
Meningkatkan pengetahuan tentang akhlak al-Qur’an lewat ilmu pengetahuan,
pengalaman dan latihan-latihan untuk melakukan yang baik serta mengajak orang
lain melakukan yang baik, Pembiasan dan pengulangan melaksanakan hal yang baik.
Dalam masyarakat pendidikan akhlak sedikit banyak menjadi problem. Masyarakat
belum sepenuhnya peduli dengan pendidikan akhlak khususnya bagi putra-putrinya,
apalagi dengan adanya era globalisasi ini, pendidikan akhlak sedikit demi sedikit
mulai terkikis dari pribadi masyarakat.
Perilaku masyarakat secara umum sudah banyak yang keluar dari norma baik
norma agama maupun norma susila. Di sisi lain kita juga menyaksikan banyak
tayangan televisi yang tidak senonoh menjadi tuntunan bagi masyarakat, sebaliknya

4

Barmawie Umary, Materia Akhlak (Solo : CV Ramadani, 1967), h. 22.

5

Zakiyah Daradjat, Pendidikan islam dalam Keluarga dan Sekolah (Bandung:

PT._Remaja_Rosdakarya,_1994), h. 10._

tuntunan yang

seharusnya menjadi panutan hanya menjadi tontonan. Problem

tersebut perlu dicarikan solusinya, sebab kebahagiaan seseorang tidak akan dapat
tercapai tanpa akhlak terpuji yang dapat mengantarkan manusia untuk mencapai
kesenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
Dengan demikian tidak berlebihan jika orang yang berkata bahwa yang paling
menonjol dalam diri manusia, bahkan sifat-sifatnya yang

paling mulia, adalah

kekuatan akhlaknya. Selain itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan, akhlak juga
sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Sains tidak bisa
dibiarkan lepas dari etika, kalau tidak ingin senjata makan tuan, sehingga sains harus
dilandasi akhlak.
Pendidikan juga merupakan pusat atau pokok dari peradaban dalam kehidupan
ini, Penciptaan Manusia oleh Allah SWT sebagai khalifahnya di dunia tidak bisa
lepas dari pendidikan. Karena pendidikanlah yang menjadi tolak ukur dari
keberhasilan atau tidaknya peran manusia dalam menjadi khalifah di dunia ini.
Anugerah Allah SWT berupa akal dan pikiran inilah yang menjadikan pendidikan
sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari dari manusia karena adanya
pendidikan juga dikarenakan adanya daya pikir oleh akal manusia. 6
Manusia dan pendidikan merupakan satu kesatuan penciptaan manusia di dunia
ini. Banyak ayat al-Quran yang telah menjelaskan terjadinya manusia dan kemudian
6

Fathiyyah, Alam Pikiran Al-Ghazali Mengenal Pendidikan Dan Ilmu, Di Penegoro,
(Bandung : Mizan, 2002), h. 31.

dikaitkan dengan penggunaan akal dalam menjalani hidup ini. Islam sebagai agama
SWT mengawali menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat
yang memerintahkan rasul-Nya, Muhammad SAW untuk membaca dan membaca
(iqra’). Iqra’ merupakan salah satu perwujudan dari aktivitas belajar. Dan dalam arti
yang luas, dengan iqra’ pula manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan
memperbaiki kehidupan. 7
Globalisasi sebagai sebuah proses bergerak amat cepat dan meresap kesegala
aspek kehidupan kita baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya maupun pendidikan.
Gejala khas dari proses globalisasi ini adalah kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi komunikasi-informasi dan teknologi transportasi. Kemajuan-kemajuan
teknologi rupanya mempengaruhi begitu kuat struktur-struktur ekonomi, politik,
sosial budaya dan pendidikan

sehingga globalisasi menjadi realita yang tak

terelakkan dan menantang. Namun, Globalisasi sebagai suatu proses bersifat
ambivalen. 8
Satu sisi membuka peluang besar untuk perkembangan manusia dengan
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi sisi lain

7

Muhammad Atiyah al-Abrasyi, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, terj. H. Bustami dan

Johar Bahry, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 115.
8

I. Aria Dewanta, Upaya Merumuskan Etika Ekologi Global (Jakarta : Rineka Cipta,
2003), h. 20.

peradaban modern yang semakin dikuasai oleh budaya ilmu pengetahuan dan
teknologi dewasa ini tampak semakin lepas dari kendali dan pertimbangan etis. 9
Dalam satu sisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang membuat
manusia lebih mudah menyelesaikan persoalan hidup, namun disisi lain berdampak
negatif ketika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi berfungsi sebagai pembebas
manusia, melainkan justru membelenggu dan menguasai manusia.
Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berjiwa budi pekerti dan akhlak
yang bertujuan untuk mencapai akhlak yang sempurna. Abdullah Nasih Ulwan juga
menyatakan bahwa pendidikan akhlak merupakan serangkaian keutamaan tingkah
laku dan naluri yang wajib dilakukan anak didik, dibiasakan dan diusahakan sejak
kecil. 10 Jadi pendidikan bersumber dalam surah Al-Mujadallah ayat 11 sebagai
berikut:

             
             
    

9

A.Sudiarja, SJ. “Pendahuluan” Dalam Budi Susanto, Et Al. , Nilai-Nilai Etis Dan
Kekuasaan Utopis : Panorama Praksis Etika Indonesia Modern (Yogyakarta : Kanisius, 1992),
h. 6.
10
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,( Bandung : Mizan, 1964),
h. 19.

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.11

Menurut analisis penulis pahami dari ayat diatas adalah berlapang-lapanglah
didalam majlis niscaya Allah akan memberi kelapangan dan memudahkan dalam
menutut ilmu dan diangkat dalam beberapa derajad dan Allah meninggikan orang
yang beriman dan Allah melihat semua apa yang dikerjakan dimuka bumi yang
dilakukan oleh manusia.12
Adapun pengertian akhlak menurut “imam al-ghazali” : adalah “Hal ikhwal
yang melekat dalam jiwa dari padanya timbul perbuatan dengan mudah tanpa
dipikirkan dan teliti”.13 Pendapat yang lain pengertian akhlak dalam Mu’jam AlWasith, Ibrahim Anis mengatakan akhlak adalah : “sifat yang tertanam didalam jiwa,
yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa
membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”. 14
Pernyataan diatas mengandung pengertian bahwa kepribadian akhlak seseorang
dipengaruhi oleh keadaan dirinya. Dan lingkungan yang baik dapat berpengaruh oleh
11

Depertemen Agama, Alqur’an dan terjemahanya, Ahidayah, (Jakarta :Raja Grafindo
Persada, 1986), h. 543.
12
Imam Abu Daud, Sunan, Abu Daud, An Nasyir, Maktabah Dahlan, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2013), h. 133.
13
Imam Ghazali, Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia, (Bandung :
Karisma, 1994), h. 26.
14
Abuddi Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H. 4.

keadaan dirinya. Dan lingkungan yang baik dapat berpengaruh positif bagi
perkembangan pribadi dan akhlak anak, begitu pula sebaliknya bahkan lingkungan
yang buruk dapat mereduksi nilai-nilai yang telah ada nilai pada diri anak.
Dalam surat Ar-Ra’d ayat 11 Allah berfirman :

                
                 
   

Artinya : bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah
Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 15

Pada prinsipnya pendidikan memikul amanah pendidikan akhlak untuk masa
depan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap manusia akan menjalani
kehidupan di masa akan datang bersama yang lainnya. Akhlak masa depan menuntut
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manusia untuk bertanggung jawab atas apa yang telah ditanamnya pada alam
sekarang. Di sisi lain, manusia dituntut untuk merencanakan dan merumuskan nilainilai kearifan untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya. Dalam konteks akhlak
masa depan, visi pendidikan diharuskan untuk menyiapkan atau merencanakan
perbaikan akhlak yang telah mulai rapuh di masa sekarang. 16
Seperti contoh yang terjadi saat ini adalah kenakalan remaja. Hal ini sudah
menjadi masalah klasik yang menjadi bahan bahasan atau pemikiran bagaimana
mengatasinya secara bijaksana dan sesuai dengan nilai moral yang berlaku di dunia
dan Indonesia secara khusus. Terkait dengan hal ini, visi pendidikan sebagai institusi
harus solid dalam menyelesaikan permasalahan akhlak yang pelik ini.
Sebenarnya hal ini juga dipicu karena kurangnya penghayatan atas nilai-nilai
ke-Tuhan-an yang telah ada kaida-kaidah yang mengaturnya sesuai dengan norma
yang berlaku. Permasalahan yang terjadi di masyarakat pada umumnya seperti
kurangnya kedisiplinan dalam bekerja, berumahtangga yang kurang harmonis,
mendidik anak tidak dengan nilai keislaman atau kerukunan bersosial yang kurang
dan banyak lagi dikarenakan akhlak yang mulia. 17
Bukanlah tidak mungkin menyelesaikan masalah-masalah tersebut, harus ada
kesadaran individu maupun institusi dalam menyelesaikan permasalahn yang pelik
16
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ini. Yaitu dengan mengetahui penyebab utamanya yang kemudian diadakan usaha
kolektif dalam mencari solusinya. Salah satu solusinya adalah dengan penanaman
akhlak yang mulia dimanapun anak berada. Baik di rumah, sekolah, masyarakat dan
berbangsa. Misalnya di keluarga, orang tua mengajarkan akan keimanan, ketakwaan
dan sopan santun. Di sekolah bisa dilakukan dengan mengajarkan peserta didik
akhlak kepada guru, buku dan temannya.
Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap urusan manusia,
salah satunya yaitu tata cara dalam menjalani kehidupan ini. Banyak tokoh Islam
yang memiliki kepedulian dan menyumbangkan pemikirannya tentang aktifitas
belajar dan pembelajaran, di antaranya adalah imam Al-Ghazali. Tokoh ini banyak
mewarnai pendidikan masyarakat Islam Indonesia, terutama pendidikan di kalangan
pesantren.18
Imam al-Ghazali merupakan pemikir Islam yang terkemuka. Kitab-kitab
karangan beliau telah tersebar di seluruh penjuru dan banyak juga yang telah
menggunakan atas apa yang telah diijtihadkan beliau. Salah satu kitab karangan
beliau yang fenomenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tersebut membahas
beberapa pokok bahasan tentang beragama. Salah satu yang menarik adalah
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pembahasan tentang konsep beliau tentang pendidikan akhlak. Beliau banyak
menyinggung permasalahan tentang akhlak. 19
B. Fokus Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas agar tidak terjadi penyimpangan dan
penafsiran yang tidak sesuai, maka peneliti membatasi masalah pada Relavansi
Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Pendidikan Karakter (Akhlak) di Era Sekarang
(Globalisasi) dikarnakan banyak Tokoh-tokoh lain yang memiliki pandangan berbeda
maka peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada pandangan Al-Ghazali saja.
C. Rumusan Masalah
Menurut Sugiono, Masalah dapat di artikan sebagai penyimpangan antara yang
seharus nya dan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dan peraktik, antara
aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. 20 sedangkan
menurut pendapat lain menyatakan bahwa masalah atau permasalahan ada
kalau terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sain ada perbedaan antara
apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dan
kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Dari latar belakang masalah diatas, permasalahan-permasalahan yang diangkat
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Bagaimana Relavansi Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Pendidikan Karakter
(Akhlak) di Era Sekarang (Globalisasi) ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Relavansi Pemikiran Al-Ghazali Terhadap Pendidikan
Karakter (Akhlak) di Era Sekarang (Globalisasi).
b. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik pemikiran Imam Al-Ghazali.
c. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Imam Al-Ghazali tentang konsep
pendidikan akhlak.
2. Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan
sumbangan pemikiran tentang pentingnya pendidikan ilam dalam
pembinaan akhlak menurut Imam Al-Ghazali sehingga anak-anak
remaja Islam bisa berjalan dalam bimbingan ajaran yang telah diajarkan
oleh Rasulullah dan dapat terhindar dari azab Allah dan dapat menjadi
seorang muslim yang sejati atau tawaduk kepada perintah Allah dan
Rasulnya, serta menjalankannya serta mendapatkan RidhoNya.
E. Kerangka Teori
Penulis memandang perlu kiranya melihat hal-hal yang melandasi munculnya
pengertian akhlak dan teori-teori tentang pendidikan akhlak, sebagai pisau analisa
untuk membedah pengertiaan pendidikan akhlak menurut al-Ghazali. Masalah atau
pengertian akhlak selama ini menjadi bahan perdebatan para pemikir. Hal ini

disebabkan

oleh

latar

belakang

pendidikan,

kecenderungan,

pengalaman,

pengetahuan dan kondisi sosial budaya yang berbeda. Untuk melihat pengertian
tentang akhlak, banyak teori-teori yang telah dihasilkan oleh para ahli yang
mendasari lahirnya pengertian aklak tersebut.21
Diantara teori tersebut antara lain:
1. Teori Darwin (Survival of the Fittest) kelangsungan hidup bagi yang kuat,
Teori ini berintikan bahwa kehidupan itu bagi mereka yang kuat.
2. Teori Sosiologi, yang menegaskan bahwa baik bukan nilai mutlaq. Hal yang
baik dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat.
3. Teori Psikoanalisa yang dikemukakan oleh Freud (1856-1939) menerangkan
bahwa semua tingkah laku manusia muncul dari dalam dirinya dan timbul dari
pengendapan pengalaman yang sudah-sudah.
F. Metode Penelitian
Kajian skripsi ini seluruhnya berdasar atas kajian pustaka atau studi literatur.
Oleh karena itu sifat penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (Library Research).
Data yang dikumpulkan dan dianalisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan
dokumentasi lain, seperi tulisan di jurnal, maupun media lain yang relevan dan masih
dikaji. Data yang dikumpulkan dalam studi ini adalah dua jenis data yaitu data yang
bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.
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Adapun metode analisis yang digunakan adalah:
1. Metode Historis
Metode historis dimaksudkan untuk menyingkap, menggali dan menelaah serta
menganalisis persoalan-persoalan yang menjadi obyek studi ini dari
kacamata kesejarahan sehingga didapatkan kesimpulan yang obyektif
karena didasari analisis latar belakang peristiwa yang obyektif.
Metode ini berpijak pada pendekatan historis yang digunakan
bukan untuk menampilkan aspek kesejarahan pemikiran al-Ghazali
secara kronologis dari waktu ke waktu, tetapi digunakan terfokus pada
kajian

mengenai

intelektualnya.

biografi

latar

al-Ghazali,

belakang

pendidikan

sosio-kultural,

dan

latar

karir

belakang

pemikirannya, karya-karyanya dan hal lain yang relevan.
2. Metode Deskriptif
Metode deskriptif merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka
representasi obyektif tentang realitas yang terdapat di dalam masalah
yang di teliti. Atau dapat juga diartikan sebagai metode yang digunakan
untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok
permasalahan, melacak dan mensistematisir sedemikian rupa.
Selanjutnya dengan keyakinan tertentu diambilah kesimpulan
umum dari bahan-bahan tentang obyek permasalahannya. Dalam
hubungannya dengan pembahasan penelitian ini, metode deskriptif

digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran-pemikiran al-Ghazali yang
berkaitan tentang pendidikan akhlak dari berbagai karyanya.
3. Metode Analisis
Metode analisis ini digunakan untuk menelaah pemikiran pendidikan akhlak alGhazali yang telah dijelaskan dengan metode deskriptif. Cara yang
digunakan adalah analisis isi (content analisis), yaitu menganalisis
konsep dari pemikiran berbagai tulisan yang berkait dengan pendidikan
akhlak, terutama yang dikemukakan oleh al-Ghazali.
4. Metode Komparatif
Metode komparatif ini menggunakan logika perbandingan. Komparasi yang
dibuat adalah komparasi fakta-fakta replikatif. Tata pikir yang
digunakan

adalah

tata

pikir

relevansi

yang

menunjuk

pada

keterhubungan yang bersifat fungsional tertentu dengan dimensi yang
dipertanyakan. 22
G. Analisis Data
Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif
analitik. (Sumargono,1983:14), yaitu mengambarkan pemikiran al-Ghazali secara
sistematis, sehubungan dengan latar belakang kehidupan dan pemikirannya, pendapat
para ahli yang relevan juga digunakan. Tahap berikutnya adalah interpretasi (Sartono,
1992:77), yaitu memahami seluruh pemikiran al-Ghazali untuk memperoleh kejelasan
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mengenai pendidikan akhlak. Dalam penelitian ini digunakan cara berpikir deduktif
(Hadi,1989:36-37).
Metode yang digunakan untuk menjelaskan konsep pendidikan akhlak adalah
metode deduktif sesuai dengan yang telah direncanangkan pemerintah yaitu tentang
pendidikan karakter. Yang dimaksud Metode deduktif adalah metode berfikir yang
berdasarkan pada pengetahuan umum dimana kita hendak menilai suatu kejadian
yang khusus. (Hadi, 1987:42). Induktif Kemudian metode yang digunakan adalah
metode induktif guna mengkaji data yang telah didapat yang terkait dengan relavansi
pemikiran pendidikan akhlak yang telah dipaparkan oleh Imam al-Ghazali dalam
kitab Ihya‟ Ulumuddin dan dikaitkan dengan relevansi kekinian.
Metode Induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta
peristiwa khusus dan konkret, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat
umum (Hadi, 1987: 42).
H. Sumber Data
Sumber Data Primer, merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam
mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian
tersebut. Adapun data primer yang penulis gunakan adalah :
dalam penelitian ini yaitu kitab hasil karya Imam Al-Ghazali yaitu Ihya
Ulumuddin. Kitab ini merupakan karya Imam Al-Ghazali didalamnya memuat
beberapa hal meliputi pedoman, landasan pendidikan, alat pendidikan, lembaga

pendidikan, dan kajian tentang konsep pendidikan akhlak. Dalam buku ini fokus
utama tentang ilmu agama dan filsafat. Imam Al-Ghazali menekankan pada suatu
pemahaman tentang ilmu-ilmu agama yang setelah sekian lama menurut beliau ilmu
agama kurang diminati oleh para ilmuan Islam.
Meskipun ada tidak banyak yang menyinggung masalah secara
keseluruhan. Dalam kitab tersebut, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan beberapa
akhlak seseorang dengan ilmu itu sendiri. Adapun konsep pendidikan akhlak
merupakan pokok pendidikan bangsa Indonesia dewasa ini, karena akhlak
sebagai tiang penyangga akhlak bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang
bermartabat, Jamauddin Al-Qasimi, Ihya ‘Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Bekasi
: Darul Falah, 2010, Safuan Alfandi, Ihya Ululuddiin Imam Al-Ghazali, Solo :
Sendang Ilmu, 2011, Abu Muhammad Iqbal “Konsep Pemikiran Al-Ghazali
Tentang Pendidikan” penerbit Jaya Star Nine tahun 2013.
Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang
berkaitan dengan kajian ini yaitu : data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung
diperoleh peneliti dari subyek penelitian. Sumber sekunder berupa buku-buku, yang
memiliki relevansi dengan obyek penelitian yang dikaji dalam penelitian.
ini diantaranya : Buku Ahmad D. Marimba “Pengantar Filsafat Pendidikan Islam”
penerbit Mizan tahun 1964, Atiyah al-Abrasyi, Muhammad”Dasar-Dasar Pokok

Pendidikan Islam”penerbit Bulan Bintang tahun 1970, Sugiono”Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan D&R” penerbit Erlangga tahun

2009, Abuddin Nata “Pemikiran Para Tokoh Pendidikan islam” Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada 2000, Asri Budiningsih “Pembelajaran Akhlak” Jakarta : Rineka
Cipta 2004, Ali al-Jumbulati “Abdul Futuh at-Tuwanisi” Dirasatan Al-Muqaranatan fi
Al-Tabiyat Al-islamiyah terj. M Arifin Jakarta : Rineka Cipta 1994, Abidin Ibnu Rusn
“Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1998.

BAB II
LANDASAN TEORI PENDIDIKAN AKHLAK
Pemikiran Imam al-Ghazali sudah tidak asing lagi bagi para ilmuan maupun
para penuntut ilmu. Tidak sedikit kitab-kitab yang ditulis beliau digunakan dalam
dunia akademisi maupun di dunia pesantren. Kitab yang paling fenomenal adalah
kitab Ihya Ulumuddin yang dikatakan sebagai kitab penyempurna dari karya-karya
imam al-Ghazali. Dalam karya beliau ini, banyak pemikiran-pemikiran beliau tentang
pendidikan akhlak. Dari bab ini akan dibahas pemikiran Imam al-Ghazali terutama
tentang pendidikan akhlak.23
Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan
perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata-mata taat kepada Allah dan tunduk
kepada-Nya. Oleh karena itu seseorang yang sudah memahami akhlak maka dalam
bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan,
bawaan dan kebiasaan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak
yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Dengan demikian memahami
akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam. Namun sebaliknya tegaknya
aktifitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat
menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak. Jika seseorang sudah memaami
akhlak dan menghasilkan kebiasaan hidup dengan baik, yakni pembuatan itu selalu
diulang-ulang dengan kecenderungan hati (sadar).
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A. Pengertian Pendidikan Akhlak
Banyak pendapat tentang definisi pendidikan. Ilmuan muslim maupun non
muslim pun memberi pengertian yang berbeda-beda tentang pendidikan sesuai
dengan alasan masing-masing dalam memberi pengertian kata pendidikan.
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. 24
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 Miskawaih dalam bukunya
berjudul Tahzibul Akhlak, Ibn Sina memberi judul salah satu bukunya kitab Al
Siyasat, Ibn al-Jazzar al-Qairawani membuat judul salah satu bukunya berjudul
Siyasat al-Shibyan wa Tadribuhum, dan Burhan al-Islam al-Zarnuji memberikan
judul salah satu karyanya Ta'lim al-Mula'allim Tharik at-Ta'alum.
Perbedaan 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
24

301.

Jamauddin Al-Qasimi, Ihya ‘Ulumuddin Imam Al-Ghazali, (Bekasi : Darul Falah, 2010), h.

merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan
memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. 25
Secara istilah, tarbiyah, ta’dib, dan ta’lim memiliki perbedaan satu sama lain
dari segi penekanan, namun apabila dilihat dari segi unsur kandungannya, terdapat
keterkaitan kandungannya yang saling mengikat satu sama lain yakni dalam hal
memelihara dan mendidik anak. Kata ta’dib, lebih menekankan pada penguasaan
ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan
tingkah laku yang baik.
Sedangkan pada at-Tarbiyah, difokuskan pada bimbingan anak supaya berdaya
dan tumbuh kelengkapan dasarnya juga dapat berkembang secara sempurna.
Sedangkan kata ta’lim, menekankan pada penyampaian ilmu pengetahuan yang
benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan pemahaman anamah kepada
anak. Dari pemaparan ketiga istilah, maka terlihat bahwa proses ta’lim mempunyai
cakupan yang lebih luas dan sifatnya lebih umum dibanding dengan proses tarbiyah
dan ta’dib. Sedangkan 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).
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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 berikut:
"Akhlak adalah sebuah bentuk ungkapan yang tertanam dalam jiwa yang
menimbulkan perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan
pemikiran dan pertimbangan”.
Menurut istilah akhlak diartikan sebagai suatu keadaan yang melekat pada diri
manusia yang darinya lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses
pemikiran, pertimbangan atau penelitian. 26 Apabila yang keluar merupakan perbuatan
yang baik, maka disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Namun
sebaliknya, apabila yang dilahirkan adalah perbuatan yang buruk maka disebut akhlak
madhmumah atau akhlak tercela.
Dalam pendidikan karakter yang berorientasi pada akhlak mulia kita wajib
untuk berbuat baik dan saling membantu serta dilatih untuk selalu sabar, menahan
amarah dan memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana firman Allah SWT.

س
ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾُﻨﻔِﻘُﻮنَ ﻓِﻲ ٱﻟ ﱠﺴ ﱠﺮآ ِء َوٱﻟ ﱠ
ِ ﻀ ﱠﺮآ ِء َو ۡٱﻟ ٰ َﻜ
ِ ۗ ﻈ ِﻤﯿﻦَ ۡٱﻟ َﻐ ۡﯿﻆَ َو ۡٱﻟ َﻌﺎﻓِﯿﻦَ َﻋ ِﻦ ٱﻟﻨﱠﺎ
١٣٤ ََوٱ ﱠ ُ ﯾ ُِﺤﺐﱡ ۡٱﻟ ُﻤ ۡﺤ ِﺴﻨِﯿﻦ
Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
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Dari uraian di atas maka tujuan pendidikan karakter menurut Islam adalah
membentuk pribadi yang berakhlak mulia, karena Akhlak mulia adalah pangkal
kebaikan. Orang yang berakhlak mulia akan segera melakukankebaikan dan
meninggalkan keburukan.27
Pendidikan akhlak sebagaimana dirumuskan oleh Ibn Miskawaih merupakan
upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan
lahirnya perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang. Dalam pendidikan
akhlak ini, kriteria benar dan salah untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk
kepada Al-Qur’an dan Sunah sebagai sumber tertinggi dalam ajaran Islam. Dengan
demikian maka pendidikan akhlak dapat dikatakan sebagai pendidikan moral dalam
pendidikan Islam. 28
Kajian lebih dalam terhadap konsep akhlak yang telah dirumuskan oleh para
tokoh pendidikan Islam masa lalu seperti Ibnu Miskawaih, al-Qabisi, Ibn Sina, alGhazali dan al-Zarnuji, menunjukkan bahwa tujuan puncak pendidikan akhlak adalah
terbentuknya karakter positif dalam perilaku anak didik. Karakter positif ini tiada lain
adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan manusia. Namun
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demikian dalam implementasinya, pendidikan akhlak yang dimaksud memang masih
tetap cenderung pada pengajaran benar dan salah seperti halnya pendidikan moral. 29
B. Tujuan Pendidikan Akhlak
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
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 dalam bukunya “Pengantar
Pendidikan”, 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.30
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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.
Mengkaji sejarah perkembangan Islam pada masa Rosulullah SAW 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 sewaktuwaktu 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.
Hadits nabi yang berkaitan dengan konsep pendidikan karakter adalah hadits
yang diriwayatkan oleh imam Bukhari-Muslim sebagai berikut,

ﻗﺎل أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﯾﺪ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ ﯾﻘﻮل
ُ ِﺎر َﻓﺘَ ْﻨ َﺪﻟ
ﻖ أَ ْﻗﺘَﺎﺑُﮫُ ﻓَﯿَﺪُو ُر ِﺑﮭﺎَ َﻛﻤﺎَ ﯾَﺪُو ُر ا ْﻟ ِﺤﻤﺎَ ُر
ِ ﯾ ُْﺆﺗَﻰ ِﺑﺎﻟﻌﺎَﻟِ ِﻢ ﯾَﻮ َم ا ْﻟﻘِﯿَﺎ َﻣ ِﺔ َﻓﯿُ ْﻠﻘَﻰ ﻓِﻲ اﻟﻨﱠ
ُ ﻚ؟ ﻓَﯿَﻘُﻮ ُل ُﻛ ْﻨ
ُوف َو ﻻَ آﺗِ ْﯿ ِﮫ َو
َ َﺎر ﻓَﯿَﻘُﻮْ ﻟُﻮنَ َﻣﺎ ﻟ
ِ ﺖ آ ُﻣ ُﺮ ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮ
ِ ﺑِﺎﻟﺮﱢ َﺣﻰ ﻓَﯿ ُِﻄﯿْﻒُ ﺑِ ِﮫ أَ ْھ ُﻞ اﻟﻨﱠ
(ا ْﻧﮭَﻰ ﻋ َِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو آ ِﺗ ْﯿ ِﮫ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ
Artinya: “Usamah bin Zaid ra. Berkata: Saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda: Akan dihadapkan orang yang berilmu pada hari kiamat, lalu keluarlah

semua isi perutnya, lalu ia berputar-putar dengannya, sebagaimana himar yang berputar-putar mengelilingi tempat tambatannya. Lalu penghuni neraka disuruh
mengelilinginya seraya bertanya: Apakah yang menimpamu? Dia menjawab: Saya
pernah menyuruh orang pada kebaikan, tetapi saya sendiri tidak mengerjakan-nya,dan
saya mencegah orang dari kejahatan, tetapi saya sendiri yang mengerjakannya”.
(Muttafaq Alaih)
Dalam kutipan yang diberikannya dalam kitab Ihya Ulumuddin : “jika akhlak
itu tidak menerima perubahan, maka semua nasihat, wasiat, dan pendidikan mental
menjadi

tidak

berarti

lagi”

Dari

pernyataan

imam

al-Ghazali

tersebut

mengindikasikan bahwa akhlak sangatlah arif dan bijak yang bisa menyesuaikan
dengan zamannya. 31 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, antara lain:
1. Pembinaan daerah kognitif
2. Pembinaan daerah afektif dan
31
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3. Pembinaan daerah motor skill
Dari penjelasan di atas dapat diambil benang merah bahwa tujuan pendidikan
untuk mengarahkan manusia pada tempat yang lebih baik. 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.32
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
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).
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa tujuan pendidikan akhlak adalah untuk
menjadikan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, yang
mengantarkan dia kepada kebahagiyaan di dunia dan di akhirat. Di samping itu,
sebagai umat Rasullullah SAW, manusia dituntut untuk berprilaku sesuai dengan
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panutan umat manusia atau suri tauladan (Uswatun Hasanah) demi mencapai
kebahagiaan yang hakiki. 33
C. Ruang Lingkup Pendidikan 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 :
1. Hifdu ad-Din (Menjaga Agama), tidak boleh suatu ketetapan yang
menimbulan rusaknya keberagamaan seseorang
2. Hifdu an-Nafs (Menjaga Jiwa), tidak boleh suatu ketetapan yang menggangu
jiwa orang lain atau menyebabkan orang lain menderita
3. Hifdu al-Aql (Menjaga Akal), tidak boleh ada ketetapan mengganggu akal
sehat, menghambat perkembangan pengetahuan atau membatasi kebebasan
berfikir
4. Hifdu an-Nasl (Menjaga Keluarga), tidak boleh ada ketetapan yang
menimbulkan rusaknya sistem kekeluargaan seperti hubungan orang tua dan
anak
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5. Hifdu al-Mal (Menjaga Harta), tidak boleh ada ketetapan menimbulkan
perampasan kekayaan tanpa hak
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.
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.34
D. Materi Pendidikan Akhlak
Secara umum lingkup materi pendidikan Islam itu menurut Abdullah Nasikh
Ulwan dalam bukunya fikih Pendidikan terdiri dari tujuh unsur :
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1. Pendidikan Keimanan
Pendidikan ini mencakup keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitabkitab Allah, Nabi/Rasul, Hari Akhirat dan Takdir. Termasuk
didalamnya adalah materi tata cara ibadah, baik ibadah mahdlah seperti
salat, zakat, puasa, dan haji. maupun ibadah ghairu mahdlah seperti
berbuat baik kepada sesama. Tujuan dari materi ini adalah agar
anak/peserta didik memiliki dasar-dasar keimanan dan ibadah yang
kuat.
2. Pendidikan Moral/Akhlak
Materi pendidikan ini merupakan latihan membangkitkan nafsunafsu rububiyah (ketuhanan) dan meredam/menghilangkan nafsu-nafsu
syaithaniyah. Pada materi ini peserta didik dikenalkan mengenai: (a)
Perilaku/akhlak yang mulia (akhlakul karimah/mahmudah) seperti Alamanah (setia, jujur, dapat dipercaya), al Sidqu (benar, jujur), al-Adl
(adil), al-Afwu (pemaaf), al-Alifah (disenangi), al-Wafa (menepati
janji), al-Haya (malu), ar-Rifqu (lemah lembut), aniisatun (bermuka
manis). dan (b) Perilaku/akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah)
seperti al-Buhtan (dusta), ananiah (egois), al-Bahyu (melacur), alKhiyanah (khianat), az-Zulmu (aniaya), al-Ghibah (mengumpat), alHasd (dengki), al-Kufran (mengingkari nikmat), ar-Riya’ (ingin dipuji),
al-Namimah (adu domba) at-Takabur (sombong) dan sebagainya.

3. Pendidikan Jasmani
Rasulullah

pernah

memerintahkan

kepada

umatnya

agar

mengajarkan memanah, berenang, naik kuda dan bela diri kepada putraputrinya. Ini merupakan perintah kepada kita agar mengajarkan
pendidikan jasmani kepada anak-anak (peserta didik). Tentu hal ini
dengan

memperhatikan batasan umur,

kemampuan,

aurat

dan

memisahkan antara anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan terutama
ketika pelajaran berenang. Tujuan dari materi ini adalah agar anak didik
memiliki jasmani yang sehat dan kuat, serta memiliki ketrampilan dasar
seperti berlari, lompat dan renang.
4. Pendidikan Rasio
Manusia dianugerahkan oleh Allah kelebihan, di antaranya berupa
akal. Supaya akal ini dapat berkembang dengan baik maka perlu dilatih
dengan teratur dan sesuai dengan umur atau kemampuan anak/peserta
didik. Contoh materi ini adalah berupa pelajaran berhitung atau
penyelesaian masalah (problem solving). Tujuan materi ini adalah agar
peserta didik dapat menjadi cerdas dan dapat menyelesaikan
permasalaan-permasalahan yang dihadapinya.
5. Pendidikan Kejiwaan / Hati Nurani
Selain nafsu dan akal yang harus dilatih/dididik pada diri manusia
adalah kejiwaan atau hati nuraninya. Pada materi ini peserta didik
dilatih agar dapat membina hati nuraninya sehingga menjadi “tuan”

dalam dirinya sendiri dan dapat menyuarakan kebenaran dalam keadaan
apapun. Selain itu diharapkan agar peserta didik memiliki jiwa atau hati
nurani yang kuat, sabar, dan tabah dalam menjalani kehidupan ini.
6. Pendidikan Sosial/Kemasyarakatan
Sebagaimana diketahui bahwa manusia memiliki dua tugas
hubungan yang harus dilakukan dalam hidupnya, yaitu hubungan
dengan Allah (hablumminallah) berupa ibadah mahdlah dan hubungan
dengan sesama manusia (hablumminannas) berupa ghairu mahdlah atau
kemasyarakatan.
7. Pendidikan Seksual
Pendidikan seksual di sini berbeda dengan yang disuarakan secara
makin gencar oleh orang-orang sekuler. Pendidikan seksual yang
dimaksud di sini adalah yang Islami dan sesuai dengan perkembangan
usia serta mental peserta didik. Contoh pendidikan seksual dalam Islam
misalnya dengan memisahkan tempat anak tidur dari kamar orang tua,
memisahkan kamar tidur anak lelaki dan kamar tidur anak perempuan,
mengenalkan dan menjelaskan perbedaan jenis kelamin

anak,

menjelaskan batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan menurut
Islam dan sebagainya. 35
Islam memandang ilmu sebagai suatu yang suci, sebab pada akhirnya semua
pengetahuan menyangkut semacam aspek dari manifestasi Tuhan kepada manusia.
35
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Oleh karena itu, akhlak meliputi semua aspek kehidupan manusia sesuai dengan
kedudukannya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk penghuni dan
yang memperoleh bahan dari kehidupan dari alam serta sebagai makhluk ciptaan
Allah. Adapun ruang lingkup akhlak adalah sebagai berikut :
a. Akhlak Terhadap Allah SWT
a) Takut kepada Allah SWT
Takut kepada Allah SWT merupakan ungkapan hati terhadap
sesuatu yang tidak disukai yang akan terjadi di masa yang akan
datang dan mengetahui sebab-sebab yang akan menimbulkan sesuatu
yang tidak disukai itu. Maksudnya bahwa segala perbuatan manusia
itu nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.
Maka hal seperti itulah yang menjadikan seseorang takut kepada
Allah SWT. Takut kepada-Nya bukan berarti menjauh, akan tetapi
sebaliknya harus berusaha dekat kepada-Nya dengan melaksanakan
segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang menjadi laranganNya. Firman Allah SWT :

ٰﯾَٓﺄَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ َءا َﻣﻨُ ٓﻮ ْا إِن ﺗَﺘﱠﻘُﻮ ْا ٱ ﱠ َ ﯾَ ۡﺠ َﻌﻞ ﻟﱠ ُﻜﻢۡ ﻓُ ۡﺮﻗَﺎ ٗﻧﺎ َوﯾُ َﻜﻔﱢ ۡﺮ ﻋَﻨ ُﻜﻢۡ َﺳﯿَٔﱢﺎﺗِ ُﻜﻢۡ َوﯾَ ۡﻐﻔِ ۡﺮ
ۡ َﻟَ ُﻜ ۡۗﻢ َوٱ ﱠ ُ ُذو ۡٱﻟﻔ
٢٩ ﻀ ِﻞ ۡٱﻟ َﻌ ِﻈ ِﯿﻢ
Artinya: “Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada
Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. Dan kami akan
jauhkan dirimu dari kesalahankesalahanmu, dan mengampuni (dosa-

dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar tersebut”. (Qs. AlAnfaal : 29.).36
Ayat di atas menjelaskan kepada setiap muslim agar jangan
melebihkan dirinya dari orang lain, selain dari jasa-jasa baiknya atau takwa
yang berarti budi kebaikannya kepada sesama manusia. Karena itu
Rasulullah Saw tidak dapat menunjukkan selain dari itu, bahwa kemuliaan
itu tetap berdasarkan kepada takwa semata-mata.
Hadits di atas merupakan doa yang demikian singkat yang diajarkan
oleh Rasulullah Saw, tetapi meliputi segala kepentingan hidup. Hidayah
meliputi segala jalan ihtiar sehingga selamat dari kesesatan. Takwa berarti
waspada dan hati-hati serta teliti. Kesopanan berarti menjaga kehormatan
diri sehingga tidak terjerumus ke dalam lembah kerendahan. Kekayaan
meliputi kekayaan hati maupun kekayaan harta. Keempat macam
permintaan itu merupakan kebutuhan manusia yang tidak dapat
ditinggalkan.
b) Taubat
Taubat adalah kembali kejalan kebenaran atas dosa-dosa yang
telah dilakukan. Taubat merupakan aktifitas menghapus dosa dengan
cara menyesali dan memohon ampun dan berhenti dari kemaksiatan
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dan menutup dengan perbuatan baik. Taubat tidak hanya cukup
berhenti dari kemaksiatan tanpa menutupi dengan kebaikan.
Menurut al-Qusyairi taubat adalah : “Taubat adalah kembali dari
sesuatu yang dicela oleh syara’ menuju kepada sesuatu yang dipuji
oleh syara”.37 Orang yang bertobat berarti telah menyadari bahwa
perbuatannya merugikan orang lain. Imam al-Ghazali menyebutkan
bahwa tingkatan orang yang bertobat ada empat:
a) Orang yang bertobat dengan sebenar-benarnya, yakni dengan
taubat nashuha;
b) Orang yang bertaubat dengan meninggalkan dosa-dosa besar,
namun masih sering melakukan dosa-dosa kecil, tetapi ia cepat
menyadarinya dan kembali kepada Allah SWT.
(QS. An-Najm : 32)

ﻚ ٰ َو ِﺳ ُﻊ
َ ﺶ إِ ﱠﻻ ٱﻟﻠ ﱠ َﻤ ۚ َﻢ إِ ﱠن َرﺑﱠ
َ ٱﻹ ۡﺛ ِﻢ َو ۡٱﻟﻔَ ٰ َﻮ ِﺣ
ِ ۡ ٱﻟﱠ ِﺬﯾﻦَ ﯾَ ۡﺠﺘَﻨِﺒُﻮنَ َﻛ ٰﺒَٓﺌِ َﺮ
ﺔ ﻓِﻲٞ ض َوإِ ۡذ أَﻧﺘُﻢۡ أَ ِﺟﻨﱠ
ِ ۡٱﻟ َﻤ ۡﻐﻔِ َﺮ ۚ ِة ھُ َﻮ أَ ۡﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ ُﻜﻢۡ إِ ۡذ أَﻧ َﺸﺄَ ُﻛﻢ ﱢﻣﻦَ ۡٱﻷَ ۡر
٣٢ ٓ ٰﺑُﻄُﻮ ِن أُ ﱠﻣ ٰﮭَﺘِ ُﻜ ۡۖﻢ ﻓَ َﻼ ﺗُ َﺰ ﱡﻛ ٓﻮ ْا أَﻧﻔ ُ َﺴ ُﻜ ۡۖﻢ ھُ َﻮ أَ ۡﻋﻠَ ُﻢ ﺑِ َﻤ ِﻦ ٱﺗﱠﻘَﻰ
Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar
dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil.
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih
mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari
tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka
janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling
mengetahui tentang orang yang bertakwa”. 38
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c)

Orang yang bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi, tetapi ia
tidak berdaya melawan hawa nafsunya untuk berbuat dosa. Orang
yang bertaubat, tetapi setelah itu ia berbuat dosa lagi dan tidak ada
penyesalan dalam dirinya.

d) Orang yang bertaubat, tetapi setelah itu ia berbuat dosa lagi dan
tidak ada penyesalan dalam dirinya.
Masih menurut al-Ghazali, proses taubat meliputi adanya pengetahuan (Ilm)
kemudian muncul situasi atau kondisi kejiwaan dan perbuatan. “Ketahuilah bahwa
taubat merupakan ungkapan tentang kualitas yang terdiri dari tiga hal yang berurutan,
yaitu ilmu, hal (situasi kejiwaan), dan tindakan. Ilmu adalah yang pertama kali, hal
yang kedua hal dan tindakan adalah yang ketiga. Yang pertama menyebabkan yang
kedua dan yang kedua menyebabkan yang ketiga”. 39
b. Akhlak Terhadap Rasulullah SAW
Berakhlak terhadap Rasulullah berarti taat dan cinta kepadanya.
Setiap muslim wajib untuk mentaati segala perintah dan larangan yang
disampaikan oleh Nabi SAW. Mentaati dan mencintai Rasulullah SAW
dapat dilakukan dengan cara :
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1) Mencintai dan memuliakan Rasul. Setiap orang yang beriman kepada
Allah SWT tentulah harus mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi
dan Rasul yang terakhir (khatamul anbiyaa’).
2) Mengikuti Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu bukti kecintaan
seorang hamba kepada Alah SWT. Ketaatan kepada Rasulullah Saw
bersifat mutlak, karena taat kepada beliau merupakan bagian taat
kepada Allah. Apa saja yang datang dari Rasulullah Saw harus
diterima, apa yang diperintahkannya harus diikuti dan apa yang
dilarangnya harus ditinggalkan.
3) Mengucapkan salawat dan salam. Allah SWT memerintahkan kepada
orang-orang yang beriman untuk mengucapkan shalawat dan salam
kepada Nabi, bukan karena Nabi membutuhkannya. Sebab tanpa doa
dari siapapun beliau sudah pasti akan selamat dan akan mendapatkan
tempat yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah SWT.
c. Akhlak Terhadap Diri Sendiri
Berakhlak terhadap diri sendiri berarti berbuat baik terhadap
dirinya, ini berarti tidak mencelakakan atau menjerumuskan dirinya ke
dalam perbuatan dosa. Akhlak tersebut meliputi :
1) Sabar
Sabar berarti mengekang dan menahan diri dari segala sesuatu yang
tidak disukai karena mengharap ridha Allah SWT. Menurut alGhazali, sabar merupakan ciri khas manusia. Binatang dan

malaikat tidak memerlukan sifat sabar. Macam-macam sabar
antara lain :
a) Sabar menerima cobaan hidup
b) Sabar dari keinginan hawa nafsu
c) Sabar dalam taat kepada Allah SWT
d) Sabar dalam berdakwah
e) Sabar dalam berperang
f)

Sabar dalam pergaulan

2) Pemaaf
Pemaaf adalah sikap lapang dada terhadap segala persoalan, baik yang
menimpa dirinya maupun orang lain. Memberi maaf terlebih
dahulu kepada orang lain memang dirasakan sangat berat,
apalagi yang harus diberi maaf adalah orang yang pernah
menyakiti. Tetapi jika kita sanggup melaksanakannya berarti
kita telah mengikuti apa yang di ajarkan oleh Rasulullah Saw.
Beliau

selalu

memaafkan

orang-orang

yang

pernah

menyakitinya bahkan mau membunuhnya.
3) Tawadhu’
Artinya rendah hati. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya
lebih dari orang lain. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri,
karena rendah diri berarti kehilangan kepercayaan diri. Meski
dalam pelaksanaannya orang yang rendah hati terkadang

cenderung merendahkan dirinya di hadapan orang lain, tetapi
sikap tersebut bukan lahir dari rasa tidak percaya diri. Orang
yang tawadhu‟ menyadari bahwa apa yang dia miliki, baik
bentuk rupa yang cantik atau tampan, ilmu pengetahuan, harta
kekayaan, maupun pangkat dan kedudukan dan sebagainya
semua itu adalah karunia dari Allah SWT.
4) Istiqamah
Adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman
sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan.
Istiqamah apabila dipandang sekilas kelihatannya merupakan
suatu hal yang remeh dan tidak berarti. Maka jarang sekali orang
yang menghayati dan mengamalkan isi dari istiqamah tersebut.
Padahal sudah terbukti banyak orang yang bisa menghasilkan
cita-cita mereka dengan melakukan istiqamah dan tabah dalam
menanggulangi segala cobaan dan rintangan. 40
E. Metode Pendidikan Akhlak
Berkaitan dengan pendidikan akhlak, ada beberapa metode yang dapat
digunakan :
1. Metode Ceramah
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Yaitu penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap
anak didik dikelas. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa
metode ceramah atau lecturing itu adalah suatu cara penyajian informasi
melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap
siswanya.
2. Metode Keteladanan (Uswah Hasanah)
Melalui metode ini orang tua atau pendidik dapat memberi contoh
atau teladan bagaimana cara berbicara, bersikap, beribadah dan
sebagainya. Maka anak atau peserta didik dapat melihat, menyaksikan
dan meyakini cara sebenarnya sehingga dapat melaksanakannya dengan
lebih baik dan lebih mudah. Firman Allah SWT :

ﺔ ﻟﱢ َﻤﻦ َﻛﺎنَ ﯾَ ۡﺮﺟُﻮاْ ٱ ﱠ َ َو ۡٱﻟﯿَ ۡﻮ َمٞ َُﻮل ٱ ﱠ ِ أ ُ ۡﺳ َﻮةٌ َﺣ َﺴﻨ
ِ ﻟﱠﻘَ ۡﺪ َﻛﺎنَ ﻟَ ُﻜﻢۡ ﻓِﻲ َرﺳ
ٓ ۡ
ٗ ِٱﻷ ِﺧ َﺮ َو َذ َﻛ َﺮ ٱ ﱠ َ َﻛﺜ
٢١ ﯿﺮا
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.” (Q.S.
al-Ahzab/33 : 21).41
3. Metode Pembiasaan
Metode pembiasaan dilakukan secara bertahap. Dalam hal ini
termasuk mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif menjadi kebiasaan
atau perilaku positif. Dalam upaya menciptakan kebiasaan yang baik /
positif ini dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain ditempuh dengan
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proses bimbingan dan latihan serta dengan cara mengkaji aturan-aturan
Tuhan yang terdapat dialam raya yang bentuknya amat teratur.
4. Metode Nasihat
Metode inilah yang sering digunakan oleh orang tua atau pendidik
terhadap anak atau peserta didik dalam proses pendidikannya. Memberi
nasihat tentang kebaikan sebenarnya menjadi kewajiban setiap muslim,
seperti tertera dalam (QS. Al-Ashr ayat : 3)

ۡ ﻚ َو
٣ ٱﺳﺘَ ۡﻐﻔِ ۡﺮ ۚهُ إِﻧﱠﮫۥ ُ َﻛﺎنَ ﺗَ ﱠﻮا ۢﺑَﺎ
َ ﻓَ َﺴﺒ ۡﱢﺢ ﺑِ َﺤﻤۡ ِﺪ َرﺑﱢ
Artiny : “kecuali orang-orang yang beriman da mengerjakan amal
saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi kesabaran”. 42
5. Metode Kisah atau Cerita
Adalah suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan
menuturkan secara kronologis bagaimana terjadinya suatu hal, baik
yang sebenarnya ataupun yang rekaan saja. Adapun tujuan yang
diharapkan melalui metode ini adalah : agar anak atau peserta didik
dapat memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang
disampaikan.
6. Metode pemberian hadiah dan Hukuman
Metode pemberian hadiah atau reward ini tujuannya memberikan
apresiasi kepada peserta didik karena telah melakukan tugas dengan
baik dan hadiah yang diberikan tidak harus berupa materi. Sedangkan
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hukuman dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada peserta didik
agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Agama Islam
memberikan arahan dalam memberi hukuman terhadap anak atau
peserta didik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Jangan menghukum ketika marah, karena ketika marah akan lebih
bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu syaithaniyah.
b. Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang
yang dihukum.
c. Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat, misalnya dengan
menghina dan memaki didepan umum
d. Jangan menyakiti secara fisik.
e. Bertujuan merubah perilaku yang kurang baik atau tidak baik
menjadi perilaku yang terpuji.

BAB III
BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI

A. Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali
Al-Ghazali dan Lingkungan Keluarganya Al-Ghazali dikenal sebagai seorang
teolog Muslim, ahli pendidikan, dan sufi abad pertengahan. Lahir pada 1058 M/450
H di desa Ghazalah, di Thus (sekarang dekat Meshed), sebuah kota di Persia.
Sekarang daerah tersebut termasuk dalam propinsi Khurasan, Iran. Ia meninggal
dunia di kampung halamannya, Thus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun
505 H atau 19 Desember 1111 M pada usia 55 tahun dan dimakamkan di Thaburan,
wilayah Thus.
Imam al-Ghazal, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin
Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Thusi, tapi dalam dunia Islam ia lebih
dikenal dengan sebutan al-Ghazali saja. Al-Ghazali juga populer dengan sebutan
Hujjatul Islam, Zainuddin at-Tusi (Penghias agama), al-Faqih asy-Syafi’i, dan Bahrun
Mugriq. Ia juga dijuluki the Spinner yang berarti pemintal atau penenun. Al-Ghazali
hidup pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah II. Ia lahir di tengah-tengah keluarga yang
tinggi religiusitasnya. Ayahnya, Muhammad, adalah seorang penenun dan pemintal
kain wol dan menjualnya di tokonya sendiri di Thus, di luar kesibukannya, ia
senantiasa menghadiri majelis-majelis pengajian yang diselenggarakan para ulama. 43
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Al-Ghazali juga mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Abu alFutuh Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad at-Thusi al-Ghazali yang
dikenal dengan julukan Majduddin (w.520). Kondisi keluarga yang religius
mengarahkan keduanya untuk menjadi ulama besar. Hanya saja saudaranya lebih
cenderung kepada kegiatan dakwah dibanding al-Ghazali yang menjadi penulis dan
pemikir.
Ayah al-Ghazali adalah seorang pencinta ilmu, bercita-cita tinggi, dan seorang
muslim yang saleh yang selalu taat menjalankan agama. Tetapi sayang, ajalnya tidak
memberi kesempatan kepadanya untuk menyaksikan segala keinginan dan do’anya
tercapai. Ia meninggal sewaktu al-Ghazali dan saudaranya, Ahmad masih kecil.
Margaret Smith mencatat bahwa ibu al-Ghazali masih hidup dan berada di Baghdad
sewaktu ia dan saudaranya Ahmad sudah menjadi terkenal.
Dengan kehidupannya yang sederhana itu, ayahnya menggemari pola hidup
sufi. Sehingga ketika dia sudah merasa ajalnya segera tiba, dia sempat berwasiat
kepada seorang sufi, teman karibnya yang bernama Ahmad bin Muhammad arRazakani at-Thusi, ahli tasawuf dan Fiqh dari Thus, untuk memelihara dua orang
anaknya yang masih kecil-kecil, Yaitu Muhammad dan Ahmad, dengan bekal sedikit
warisannya. Sufi itu pun menerima wasiatnya.
Setelah harta tersebut habis, sufi yang hidup faqir itu tak mampu memberinya
tambahan. Maka al-Ghazali dan adiknya diserahkan ke sebuah madrasah di Thus
untuk bisa memperoleh pakaian, makan, dan pendidikan. Di sinilah awal mula
perkembangan intelektual dan spiritual al-Ghazali yang penuh arti sampai akhir

hayatnya. Tidak diragukan lagi, bahwa al-Ghazali adalah salah seorang pemikir besar
Islam dan filsafat kemanusiaan, disamping sebagai salah seorang pribadi yang
memiliki berbagai kegeniusan dan banyak karya. Al-Ghazali adalah pakar ilmu
syari’ah pada dekadenya, disamping itu dia juga menguasai ilmu Fiqh, Ushul Fiqh,
Kalam, Mantiq, Filsafat, Tasawuf, Akhlak, dan sebagainya.
Pada tiap-tiap disiplin ilmu tersebut, Al-Ghazali telah menulisnya secara
mendalam, murni dan bernilai tinggi. Banyak tokoh yang mengungkapkan pujian dan
kekagumannya pada al-Ghazali. Imamal-Haramain (seorang mantan gurunya)
misalnya, ia berkata “Al-Ghazali adalah lautan tanpa tepi”. Sementara salah seorang
muridnya, yaitu Imam Muhammad bin Yahya berkata, “Imam Al-Ghazali adalah asySyafi’i kedua”. Pujian juga diungkapkan oleh salah seorang ulama sezamannya, yaitu
Abu al-Hasan ‘Abdul Ghafir al-Farisiy, beliau mengatakan, “Imam al-Ghazali adalah
Hujjatul 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”.44
Pendidikan dan Karier Intelektual Imam Al-Ghazali Pendidikan al-Ghazali di
masa anak-anak berlangsung dikampung halamannya. Setelah ayahnya meninggal
dunia ia dan saudaranya dididik oleh Ahmad bin Muhammad ar-Razakani at-Thusi,
seorang sufi yang mendapat wasiat dari ayahnya untuk mengasuh mereka. Dan
kepadanyalah kali pertama al-Ghazali mempelajari Fiqh. Namun setelah sufi tersebut
tidak sanggup lagi mengasuh mereka, mereka dimasukkan ke sebuah madrasah di
44
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Thus. Setelah mempelajari dasar-dasar Fiqh di kampung halamannya, ia merantau ke
Jurjan pada tahun 465 H, sebuah kota di Persia yang terletak antara kota Tabristan
dan Nisabur. Di Jurjan ia memperluas wawasannya tentang Fiqh dengan berguru
kepada seorang fakih yang bernama Abu al-Qasim Isma’il bin Mus’idah al-Isma’iliy
atau yang populer dengan nama Imam Abu Nasr al-Isma’iliy.
Setelah kembali ke Thus, al-Ghazali yang telah berusia 20 tahun berangkat lagi
ke Nisabur pada tahun 470 H. untuk belajar kepada salah seorang ulama Asy’ariyyah,
yaitu yang bernama Imam Abu al-Ma’ali al-Juwaini dan mengikutinya sampai
gurunya tersebut meninggal dunia pada tahun 1016 M/478 H. Al-Juwaini lebih
dikenal dengan nama Imamal-Haramain. Al-Ghazali belajar kepadanya dalam bidang
(Fiqh, ilmu debat, Mantiq, Filsafat, dan ilmu kalam). 45
Dengan meninggalnya Imam al-Haramain, maka al-Ghazali dengan bekal
kecakapan dan kecerdasannya menggantikan peran gurunya sebagai pemimpin pada
madrasah yang didirikan Imam al-Haramain di Nisabur. Disamping itu, al-Ghazali
juga belajar tasawuf kepada dua orang sufi, yaitu ImamYusuf al-Nasaj dan Imam Abu
‘Ali al-Fadl bin Muhammad bin ‘Ali al-Farmazi at-Thusi. Ia juga belajar hadist
kepada banyak ulama hadist, seperti Abu Sahal Muhammad bin Ahmad al-Hafsi alMarwaziy, Abu al-Fath Nasr bin ‘Ali bin Ahmad al-Hakimi at-Thusi, Abu
Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad al-Khuwariy, Muhammad bin Yahya bin
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Muhammad as-Sujja’i al-Zauzani, al-Hafiz Abu al-Fityan ‘Umar bin Abi al-Hasan arRu’asi al-Dahistaniy, dan Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi.
Setelah al-Juwaini meninggal dunia, al-Ghazali mengunjungi tempat kediaman
seorang wazir (menteri) pada masa pemerintah Sultan ‘Adud ad-Daulah Alp Arselan
(455 H/1063M-465 H/1072 M) dan Jalal ad-Daulah Malik Syah (465 H/1072 M-485
H/1092 M) dari Dinasti Salajiqah di al-‘Askar, sebuah kota di Persia. Wazir tersebut
bernama Nizam al-Mulk. Wazir kagum atas pandangan-pandangan al-Ghazali
sehingga al-Ghazali diminta untuk mengajar Fiqh asy-Syafi’iyah di perguruannya,
Nizham al-Mulk, di Baghdad, yang lebih dikenal dengan perguruan atau Madrasah
Nizhamiyah. Al-Ghazali mengajar di Baghdad pada tahun 484 H/1091 M. ) Pada saat
inilah al-Ghazali yang pada waktu itu berusia 34 tahun memperoleh berbagai gelar
dalam dunia Islam dan mencapai puncak kariernya yang ia capai dalam usia yang
masih relatif sangat muda.
Empat tahun lamanya al-Ghazali mengajar di Baghdad. Kemudian ia
meninggalkan Baghdad menuju Mekkah untuk menunaikan ibadah haji kedua kalinya
pada tahun 488 H. setelah ia mewakilkan tugasnya kepada saudaranya, dan terus
melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Di sini ia hidup sebagai seorang zahid yang
mendalami suasana batin, meninggalkan kemewahan, dan menyucikan diri dari dosa
selama kurang dari 2 tahun lamanya. Kemudian pada akhir tahun 490 H/1098 M. dia
pergi ke Hebron dan Bait al-Maqdis, Palestina, dan melanjutkan perjalanannya ke
Mesir serta hendak ke Maroko dengan maksud untuk bertemu dengan salah seorang
Amir dari pemerintah Murabithun.

Namun sebelum keinginannya tercapai al-Ghazali mendengar kabar kematian
Amir tersebut. Lantas ia membatalkan niatnya dan kembali ke Timur menuju tanah
suci Mekkah dan Madinah. Selanjutnya ia kembali ke Nisabur dan diangkat oleh
Fakhr al-Mulk (putra Nizham al-Mulk) Perdana Menteri dari Gubernur Khurasan,
Sanjar yang merupakan salah seorang putra Malik Syah, sebagai Presiden dari
perguruan di Nisabur pada tahun 1105. Tidak lama di Nisabur, kemudian ia kembali
ke Thus dan mendirikan madrasah yang mempelajari teologi, tasawuf, serta madrasah
fiqhi yang khusus mempelajari ilmu hukum. Di sinilah al-Ghazali menghabiskan sisa
hidupnya setelah mengabdikan diri untuk pengetahuan berpuluh tahun lamanya dan
sesudah memperoleh kebenaran yang sejati. 46
Latar Belakang Sosial Politik Situasi Politik Islam dalam perjalanan sejarahnya
tidak lepas dari kehidupan politik yang tidak jarang menumbuhkan benih-benih
konflik baik internal maupun eksternal. Benih-benih konflik yang terjadi di kalangan
umat Islam telah muncul secara jelas sejak masa Khalifah ‘Usman bin ‘Affan dan
Khalifah ‘Ali bin Abi Thalib yang berselisih dengan Mu’awiyah bin Abi Sufyan, dan
pada saat inilah maka umat Islam berselisih dalam dua medan: Imamah (politik) dan
Ushul (teologi).
Dalam medan politik muncul partai dan aliran Khawarij, Syi’ah, dan Murji’ah
serta lahir Daulat Umawiyah yang berpusat di Damaskus (40-132H) kemudian Daulat
‘Abbasiyah di Baghdad (132-656H), disamping sisa Daulat Umawiyah di Spanyol
(138-403H), yang di masa Al-Ghazali sudah terkeping-keping menjadi kerajaan46
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kerajaan kecil (Muluk al-Tawa’if), dan Daulat Fathimiyyah/Isma’iliyyah di Mesir
(297-567H) yang hal tersebut menandakan adanya pergeseran doktrin politik Islam
yang hakiki kepada monarkisme yang secara umum lebih mencerminkan nepotisme
dan ambisi duniawi dan diwarnai oleh konflik-konflik politik berkepanjangan.
Tetapi umat Islam sendiri, pasca “Tahun Perdamaian” (‘Am al-Jama’ah) yang
dipelopori oleh al-Hasan bin ‘Ali, Ibn ‘Abbas, dan Ibn ‘Umar, tidak terbawa hanyut
ke dalam arus emosi di atas. Mereka menarik diri dari pentas politik praktis untuk
bergerak dalam dunia ilmu dan dakwah. Meski hal ini membawa ekses berupa
munculnya semacam dualisme kepemimpinan umat, yaitu “Ulama” dan “Umara”
tetapi dengan cara ini dapat dipertahankan sedemikian jauh kemurnian Islam dan
obyektivitas ilmu, disamping tercapainya kemajuan ilmu dan dakwah sendiri. Para
penerusnya inilah yang kemudian disebut Ahl as-Sunnah Wa al-Jama’ah yang salah
satu tokohnya adalah al-Ghazali. 47
Sepanjang perjalanan Daulat ‘Abbasiyah kompetisi dan konflik berlangsung
antara Bani ‘Abbas dan Syi’ah-Mu’tazilah yang lebih dominan disebabkan oleh
perbedaan faham dan ideologi. Bahkan, krisis politik Dinasti ‘Abbasiyah yang sangat
kompleks ini memaksa jatuhnya otoritas eksklusif Kekhalifahan ‘Abbasiyah ke
tangan sultan-sultan yang membagi wilayah ‘Abbasiyah menjadi beberapa daerah
kesultanan yang independen. Diantaranya adalah Dinasti Saljuk yang didirikan oleh
Togrel Bek (1037-1063 M) hingga akhirnya dapat menguasai kota Baghdad pada
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tahun 1055 M, tiga tahun sebelum al-Ghazali lahir, sekaligus menandai berakhirnya
kekuasaan Bani Buwaihi yang sempat berkuasa selama 113(334-447 H/945-1055 M).
Maka sejak saat itu berdirilah kekuasaan independen Dinasti Saljuk yang Sunni
dengan corak keagamaan yang kuat. Dan pada masa Dinasti Saljuk inilah terutama
sejak dipegang oleh Sultan Alp Arselan lalu Malik Syah dengan wazirnya yang
masyhur, Nizham al-Mulk, ‘Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya kembali.
Namun pada masa Dinasti Saljuk pun tidak lepas dari adanya konflik-konflik yang
dilatarbelakangi

oleh

perbedaan

aliran

keislaman.

Faktor

eksternal

yang

memungkinkan jayanya kembali Dinasti ‘Abbasiyah adalah kondisi Dinasti Fathimiy
yang menganut Syi’ah Isma’iliyyah di Mesir yang sedang mengalami kemerosotan
menuju keruntuhannya baik karena krisis ekonomi, politik internal maupun karena
desakan negara-negara Murabithin yang Sunny-Maliky di Afrika Utara hingga
sebagian Sudan dan berafiliasi ke ‘Abbasiyah.
Sedang ‘Abbasiyah pusat sendiri terus menerus mendesak dari arah Timur dan
Utara. Dengan sendirinya Isma’iliy Yaman pun (Bani Sulaihi 483-569 H) ikut
menyusut. Namun sepeninggal Malik Syah dan Nizham al-Mulk, ‘Abbasiyah berubah
drastis, yang akan diikuti oleh perubahan drastis pula dalam kehidupan al-Ghazali.
Merosotnya otoritas pemerintah disebabkan oleh adanya konflik/perang saudara yang
berkepanjangan di kalangan istana (internal). Keadaan ini diperparah lagi dengan
bangkitnya kaum Bathiniyyah/Isma’iliyyah/Ta’limiyyah di Timur yang melancarkan
teror-teror sehingga memakan korban, diantaranya adalah Wazir Nizham al-Mulk.

Dalam situasi seperti ini dunia Kristen Eropa melancarkan Perang Salib di
Timur, sehingga mereka berhasil mengguncang Syria dan mendirikan kerajaankerajaan Kristen latin di Baitul Maqdis, Antiocia, Tarabils, dan Ruha sejak tahun 490
H/1098 M. Sementara itu al-Ghazali masih berkhalwat mencari ’ilmu yaqini di Syam
dan sekitarnya. Ia sendiri menilai masa ini sebagai masa fathrah (vacum dari
pembimbing keagamaan), dimana ilmu-ilmu agama sudah mati, sehingga perlu
dilakukan pembaharuan (tajdid) atau “menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama
(Ihya’ ‘Ulum ad-Din).
Dapat disimpulkan, pada saat itu al-Ghazali hidup dalam suasana dan kondisi
Islam yang sudah menunjukkan kemerosotan dan kemunduran dalam beberapa
aspeknya. Situasi Ilmiah dan Sosial Keagamaan Pada masa al-Ghazali, bukan saja
telah terjadi disintegrasi di bidang politik umat Islam, tetapi juga di bidang sosial
kegamaan. Umat Islam ketika itu terpilah-pilah dalam beberapa golongan mazhab
fiqh dan aliran kalam, masing-masing dengan tokoh ulamanya, yang dengan sadar
menanamkan fanatisme kepada umat. Dan terkadang, hal itu juga dilakukan pula oleh
pihak penguasa.48
Fanatisme yang berlebihan pada masa itu sering menimbulkan konflik antar
golongan mazhab dan aliran. Masing-masing mazhab memang mempunyai wilayah
penganutnya. Di Khurasan mayoritas penduduk bermazhab Syafi’i, di Transoksiana
didominasi oleh mazhab Hanafi, di Isfahan mazhab Syafi’i bertemu dengan mazhab
Hanbali, di Balkan mazhab Syafi’i bertemu dengan mazhab Hanafi. Adapun di
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wilayah Baghdad dan wilayah Irak, mazhab Hanbali lebih dominan. Konflik sering
terjadi karena pengikut mazhab yang satu mengkafirkan mazhab yang lain, seperti
antara mazhab Syafi’i dengan mazhab Hanbali. Konflik terbanyak terjadi antara
berbagai aliran kalam, yaitu antara Asy’arisme dengan Hanabilah, antara Hanabilah
dengan Mu’tazilah, antara Hanabilah dengan Syi’ah dan antara aliran-aliran yang
lain.
Pada tahun 469 H. terjadi apa yang disebut sebagai “Peristiwa Qusyairi”, yaitu
konflik fisik antara pengikut Asy’arisme dan Hanabilah, karena pihak pertama
menuduh pihak kedua berpaham “tajsim”; dan konflik ini meminta korban seorang
laki-laki. Pada tahun 473 H terjadi pula konflik antara golongan Hanabilah dengan
Syi’ah; dan dua tahun kemudian terjadi pula konflik antara Hanabilah dan
Asy’arisme. Penanaman fanatisme mazhab dan aliran dalam masyarakat tersebut juga
banyak melibatkan para ulama. Hal ini erat kaitannya dengan status ulama yang
menempati strata tertinggi dalam stratifikasi sosial waktu itu, di bawah status para
penguasa. Hal ini karena adanya interdependensi antara penguasa dan ulama .49
Dengan peran ulama, para penguasa bisa memperoleh semacam legitimasi
terhadap kekuasaannya di mata umat; sebaliknya dengan peran penguasa, para ulama
bisa memperoleh jabatan dan kemuliaan berikut kemewahan hidup. Karena itu para
ulama berlomba-lomba mendekati para penguasa, dan begitu pula sebaliknya. Di
samping itu ada pula golongan sufi yang hidup secara eksklusif di Khankah-khankah
(semacam asrama) dengan kehidupan mereka yang khas.
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Di Damaskus pada masa itu, golongan sufi yang hidup di khankah-khankah
dianggap kelompok istimewa. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak
menghiraukan kehidupan duniawi yang penuh dengan noda, dan mampu mendoakan
kepada Tuhan apa-apa yang diharapkan dengan mudah bisa terkabul. Kebutuhan
mereka dicukupkan oleh masyarakat dan penguasa. Status ini, oleh sebagian sufi
digunakan untuk mendapatkan kemudahan dan kemuliaan hidup dengan saran
kehidupan sufi yang mereka tonjolkan.
Konflik sosial yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa al-Ghazali yang
bersumber dari perbedaan persepsi terhadap ajaran agama, sebenarnya berpangkal
dari adanya berbagai pengaruh kultural non-Islami terhadap Islam yang sudah ada
sejak beberapa abad sebelumnya, yang pada gilirannya mengkristal dalam bentuk
berbagai aliran dan paham keagamaan, yang dalam aspek-aspek tertentu saling
bertentangan. Interdependensi antara penguasa dan para ulama pada masa itu juga
membawa dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Para ulama
berkompetisi dalam mempelajari berbagai ilmu, meskipun bukan hanya bermotif
untuk pengembangan ilmu, tetapi juga untuk mendapat simpati dari penguasa yang
selalu memantau kemajuan mereka guna direkrut untuk jabatan-jabatan intelektual
yang menggiurkan.
Tetapi usaha pengembangan ilmu ini diarahkan oleh pihak penguasa kepada
suatu misi bersama yaitu mengantisipasi pengaruh pemikiran filsafat dan kalam
Mu’tazilah. Memang, filsafat waktu itu tidak hanya menjadi konsumsi kalangan elit
intelektual, tetapi sudah menjadi konsumsi umum. Bahkan ada sebagian orang yang

sudah menerima kebenaran pemikiran filsafat secara mutlak dan cenderung
meremehkan doktrin agama dan pengamalannya.50
Adapun Mu’tazilah, selain banyak juga menyerap filsafat Yunani, juga
merupakan aliran

yang

secara

historis

banyak

menyengsarakan golongan

Ahlussunnah, baik pada masa Dinasti Buwaihi maupun pada masa al-Kunduri (wazir
Sulthan Togrel Bek). Karena itu menurut penilaian pihak penguasa dan para ulama
yang sama-sama menganut Ahl as-Sunnah, filsafat dan Mu’tazilah adalah musuh
utama yang harus dihadapi bersama. Dalam situasi dan masa seperti inilah al-Ghazali
lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir yang terkemuka dalam sejarah.
Latar Belakang Pemikiran Al-Ghazali Kehidupan pemikiran periode al-Ghazali
dipenuhi dengan munculnya berbagai aliran keagamaan dan trend-trend pemikiran,
disamping munculnya beberapa tokoh pemikir besar sebelum al-Ghazali. Di
antaranya Abu ‘Abdillah al-Baghdadi (w.413H.) tokoh Syi’ah, al-Qadhi ‘Abd alJabbar (w.415H.) tokoh Mu’tazilah, Abu ‘Ali Ibn Sina (w.428H.) tokoh Filsafat, Ibn
al-Haitam (w.430H.) ahli Matematika dan Fisika, Ibn Hazm (w.444H.) tokoh
salafisme di Spanyol, al-Isfara’ini (w.418H.) dan al-Juwaini (w.478H.). Keduanya
tokoh Asy’arisme, dan Hasan as-Sabbah (w.485H.) tokoh Batiniyah. Al-Ghazali
menggolongkan berbagai pemikiran pada masanya menjadi empat aliran populer,
yaitu Mutakallimun, para filosof, al-Ta’lim dan para sufi.
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Dua aliran yang pertama adalah mencari kebenaran berdasarkan akal walaupun
terdapat perbedaan yang besar dalam prinsip penggunaan akal antara keduanya.
Golongan yang ketiga menekankan otoritas imam dan yang terakhir menggunakan aldzauq (intuisi). Dengan latar belakang tersebut al-Ghazali yang semula memiliki
kecenderungan rasional yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari karya-karyanya sebelum
penyerangannya terhadap Filsafat mengalami keraguan (syak). Keraguan ini
berpangkal dari adanya kesenjangan antara persepsi ideal dalam pandangannya
dengan kenyataan yang sesungguhnya.
Menurut persepsi idealnya, kebenaran itu adalah satu sumber berasal dari alFithrah al- Ashliyat. Sebab menurut Hadits nabi “ Setiap anak dilahirkan atas dasar
fithrahnya, yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi adalah
kedua orangtuanya. Oleh karenanya ia mencari hakekat al- Fithrah al- Ashliyat yang
menyebabkan keraguan karena datangnya pengetahuan dari luar dirinya. Dari sinilah
al-Ghazali menyimpulkan bahwa ia harus mulai dari hakekat pengetahuan yang
diyakini kebenarannya. Bertolak dari pengetahuan yang selama ini ia kuasai, alGhazali menduga bahwa kebenaran hakikat diperoleh dari yang tergolong al-hisriyat
(inderawi) dan al-dharuriyat (yang bersifat apriori dan aksiomatis). Sebab kedua
pengetahuan ini bukan berasal dari orang lain tetapi dari dalam dirinya. Ketika ia
mengujinya kemudian berkesimpulan kemampuan inderawi tidak lepas dari
kemungkinan bersalah.
Kepercayaan al-Ghazali terhadap akal juga goncang karena tidak tahu apa yang
menjadi dasar kepercayaan pada akal. Seperti pengetahuan aksiomatis yang bersifat

apriori, artinya ketika akal harus membuktikan sumber pengetahuan yang lebih tinggi
dari akal ia hanya dapat menggunakan kesimpulan hipotesis (Fardhi) saja, dan tidak
sanggup membuktikan pengetahuan secara faktual. Al-Ghazali kemudian menduga
adanya pengetahuan supra rasional. Kemungkinan tersebut kemudian diperkuat
adanya pengakuan para sufi, bahwa pada situasi-situasi tertentu (akhwal ) mereka
melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan ukuran akal dan adanya hadis yang
menyatakan bahwa manusia sadar (intabahu) dari tidurnya sesudah mati.51
Al-Ghazali menyimpulkan ada situasi normal dimana kesadaran manusia lebih
tajam. Akhirnya pengembaraan intelektual al-Ghazali berakhir pada wilayah tasawuf
dimana ia meyakini al- dzauq (intuisi) lebih tinggi dan lebih dipercaya dari akal untuk
menangkap pengetahuan yang betul-betul diyakini kebenarannya. Pengetahuan ini
diperoleh melalui nur yang dilimpahkan Tuhan kedalam hati manusia. Namun
demikian pandangan al-Ghazali yang bernuansa moral juga tidak terlepas dari filsafat.
Pandangannya tentang moral sangat erat kaitannya dengan pandangannya tentang
manusia. Dalam karya-karya filsafat, al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh filosof
muslim sebelumnya, terutama Ibnu Sina, al-Farabi dan Ibnu Maskawaih. Definisi
jiwa (al-nafs) yang ditulisnya dalam kitab Maarijal Quds dan pembagiannya dalam
jiwa vegetatif, jiwa sensitif, dan jiwa manusia hampir tidak berbeda dengan yang
ditulis Ibnu Sina dalam bukunya Al Najal.
Kesimpulan ini didukung oleh pernyataannya sendiri dalam kitab Tahafut alFalasifat bahwa yang dipercaya dalam menukil dan mentashkik filsafat Yunani
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adalah al-Farabi dan Ibnu Sina. Pandangan al-Ghazali yang lain yang berkaitan
dengan filsafat Yunani melalui filosof muslim adalah tentang pokok-pokok
keutamaan. Menurut al-Ghazali inti keutamaan adalah keseimbangan (al-adl) antara
daya yang dimiliki manusia . Inti kebahagiaan menurut al-Ghazali juga sampainya
seseorang pada tingkat kesempurnaan tertinggi yaitu mengetahui hakekat segala
sesuatu.
Pendapat yang serupa telah dijumpai pada filosof muslim pendahulunya yaitu
Ibnu Sina, Ibnu Maskawaih dan al-Farabi. Sedangkan metode untuk memperbaiki
moral antara lain mempunyai konsep muhasabat al nafs menjelang tidur pada setiap
hari, dan dalam beberapa hal ia menganjurkan taubikh al nafs (mencerca diri). konsep
koreksi diri ternyata dijumpai dalam Pythgorisme, dan konsep mencerca diri ternyata
ditemukan dalam Hermetisme. Sumber lain yang turut memberikan sumbangan
pemikiran adalah para sufi. Diantaranya adalah Abu Thalib al-Makki, al Junaid alBaghdadi, Al Sybli Abu Yazid al- Busthomi dan al Muhasibi. Pandangan tasawuf
yang didasarkan dari mereka adalah penempatan al-dzauq diatas akal. Ini diikuti
dalam sikapnya membentuk kesempurnaan diri dengan menggunakan al-faqir
(kemiskinan), al-ju’(lapar), al-khumil (lemah), al-tawakul (berserah diri) sebagai
keutamaan dan tingkat ini harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan tertinggi
manusia.
Dari berbagai hal diatas inilah pandangan dan konstruk pemikiran al-Ghazali
terbentuk. Karya-Karya Ilmiah Imam al-Ghazali adalah seorang penulis yang
produktif, ia meninggalkan kita warisan keilmuan yang tiada tara harganya.

Disebutkan, ia menyusun kurang lebih 228 karya. Karya-karyanya tersebut terdiri
dari berbagai disiplin ilmu terutama dalam bidang agama, filsafat, tasawuf, dan
sejarah.52

B. Karya-karya Imam Al-Ghazali
Al-Ghazali adalah seorang ahli pikir Islam, ia mempunyai gelar (Hujjatul
Islam), ia juga seorang filosof Islam dan seseorang pendidikan ulung.
Adapun karya-karya Imam Al-Ghazali yang telah ditulisnya dalam
berbagai disiplin ilmu antara lain:
1. Bidang Akhlak dan Tasawuf :
a. Ihya’ ‘Ulum al-Din (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama)
b. Minhaj al‘Abidin (Jalan Orang-orang Yang Beribadah)
c. Kimiya al-Sa’adah (Kimia Kebahagiaan)
d. Al-Munqiz min al-Dhalal (Penyelamat dari Kesesatan)
e. Akhlaq al-Abrar wa al-Najah min al-Asyrar (Akhlak Orang-orang yang
Baik dan Keselamatan dari Kejahatan)
f. Misykah al-Anwar (Sumber Cahaya)
g. Asrar ‘Ilm al-Din (Rahasia Ilmu Agama)
h. Al-Durar al-Fakhirah fi Kasyf ‘Ulum al-Akhirah (Mutiara-mutiara yang
Megah dalam Menyingkap Ilmu-ilmu Akhirat)
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i. Al-Qurbah ila Allah ‘Azza wa Jalla (Mendekatkan Diri kepada Allah
Yang Maha Mulia dan Maha Agung)
j. Adab al-Sufiyah.
k. Ayyuha al-Walad (Wahai Anakku)
l. Al-Adab fi al-Din (Adab Keagamaan)
m. Al-Risalah al-Laduniyah (Risalah tentang Soal-soal Batin)
2. Bidang Fiqh
a. Al-Basit (Yang Sederhana)
b. Al-Wasit (Yang Pertengahan)
c. Al-Wajiz (Yang Ringkas)
d. Al-Zari’ah ila Makarim al-Syari’ah (Jalan Menuju Syari’at yang Mulia)
e. Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihah al-Muluk (Batang Logam Mulia: Uraian
tentang Nasihat kepada Para Raja)
3. Bidang Ushul Fiqh
a. Al-Mankhul min Ta’liqat al-Ushul (Pilihan yang Tersaring dari Nodanoda Ushul Fiqh)
b. Syifa al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil
(Obat Orang yang Dengki: Penjelasan tentang Hal-hal yang Samar serta
Cara-cara Pengilhatan)
c. Tahzib al-Ushul (Elaborasi terhadap Ilmu Ushul Fiqh)
d. Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul (Pilihan dari Ilmu Usul Fiqh)
e. Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i.

f. Kitab Asas al-Qiyas.
4. Bidang Filsafat dan Logika
a. Maqasid al-Falasifah (Tujuan Para Filsuf)
b. Tahafut al-Falasifah (Kekacauan Para Filsuf)
c. Mizan al-‘Amal (Timbangan Amal)
d. Mi’yar al-‘Ilm fi al-Mantiq.
5. Bidang Teologi dan Ilmu Kalam
a. Al-Iqtisad fi al-I’tiqad (Kesederhanaan dalam Beritikad)
b. Fais}al at-Tafriqah bain al-Islam wa az-Zandaqah (Garis Pemisah antara
Islam dan Kezindikan)
c. Al-Qisthas al-Mustaqim (Timbangan yang Lurus)
d. Iljam al-‘Awam ‘an ‘Ilm al-Kalam.
6. Bidang Ilmu al-Qur’an
a. Jawahir al-Qur’an (Mutiara-Mutiara al-Qur’an)
b. Yaqut at-Ta’wil fi Tafsir at-Tanzil (Permata Takwil dalam Menafsirkan
al-Qur’an).
7. Bidang Politik
a. Al-Mustazhiri, nama lengkapnya Fadhaih al-Batiniyah wa fadhail alMustazhiriyah (Bahayanya Haluan Bathiniyah yang Ilegal dan Kebaikan
Pemerintah Mustazhir yang Legal)
b. Fatihat al-‘Ulum (Pembuka Pengetahuan)
c. Suluk as-Sulthaniyah (Cara Menjalankan Pemerintahan)

C. Pokok-pokok pemikiran Imam Al-Ghazali
1. Pengertian Pendidikan Akhlak menurut Al-Ghazali
Pendidikan akhlak diartikan sebagai sebuah proses pembentukan perilaku
lahir dan batin manusia sehingga menjadi manusia seimbang dalam arti
terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan sekitar.53 Akhlak sendiri
merupakan perilaku yang timbul dari

hasil perpaduan antara hati nurani,

perasaan, bawaan dan kebiasaan yang menyatu membentuk satu kesatuan
tindakan yang dihayati dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun pengertian akhlak menurut “imam al-ghazali” : adalah “Hal
ikhwal yang melekat dalam jiwa dari padanya timbul perbuatan dengan mudah
tanpa dipikirkan dan teliti”. 54
Dan tujuan berakhlak ialah dapat memperoleh irsyad, hidayah dan taufiq
sehingga dapat mengetahui batas baik dan buruk. 55 Di samping itu pendidikan
akhlak memiliki tujuan langsung yang dekat, yaitu harga diri dan tujuan yang
jauh, yaitu ridha Allah SWT.56 Oleh karena itu manusia dalam pengertian
pertama (fisik) tidak kembali kepada Allah, namun dalam pengertian kedua
(ruhaniah) kembali kepada-Nya.
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Dengan demikian pengertian jiwa menurut Al-Ghazali mencakup
pengertian jiwa dalam arti yang fisik yang berhubungan dengan daya hidup
fisik dan jiwa yang berhubungan dengan hakekat, diri dan zat manusia yang
bersifat rabbani. Di dalam “Maarif al-Quds”, al-Ghazali menyatakan manusia
terdiri atas substansi yang berdimensi (materi) dan substansi yang tidak
berdimensi (immateri) yang mempunyai kemampuan merasa dan bergerak
dengan kemauan.
Al-Ghazali membagi fungsi jiwa manusia dalam tiga tingkatan, al-nafs alinsaniyyat (jiwa manusia), al-nafs al-nabatiyah (jiwa vegetatif) dan al nafs alhayawaniyyat (jiwa sensitif). Al-nafs al nabatiyah (jiwa vegetatif) memiliki
daya makan tumbuh dan berkembang. Al-nafs al-hayawaniyyat (jiwa sensitif)
memiliki daya bergerak, daya tangkap dan daya khayal. Al-nafs al-insaniyyat
(jiwa manusia) memiliki daya akal praktis (al-‘amilat) dan daya akal teoritis (al‘alimat).
Oleh karena itu perbuatan lahir harus dilihat dari motiv dan tujuan
melakukannya Mengenai pengertian pendidikan menurut al-Ghazali memiliki
pengertian yang sangat luas, tidak hanya menyangkut pendidikan dari segi
individu, namun juga masyarakat dan kejiwaan. 57
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2. Dasar Dan Tujuan Pendidikan Akhlak
a. Dasar pendidikan Akhlak
Pandangan Al-Ghazali dalam dunia pendidikan lebih emveris, artinya
bahwa pemikiran-pemikiran Al-Ghazali itu

berdasarkan pengalaman-

pengalamannya itu sendiri tidak terlepas dari konsep Al-Qur’an dan Hadist
Nabi
Al-Ghazi meletakan dasar dan tujuan pendidikanya berdasarkan AlQur’an, Hadist, dan dali ‘Akli hal ini terlihat dalam pernyataan bahwa
“Pemikiran pendidikan Al-Ghazali sejalan dengan filsafat, yang religius dan
sufistik, Dia merumuskan dasar dan tujuan pendidikan secara jelas sesuai
dengan filsafatnya.58
Untuk mencapai tujuan dari sistem ilmu pendidikan apapun, ada dua
faktor asasi berikut ini mutlak adanya:
Pertama, aspek-aspek ilmu pengetahuan yang harus dibekalkan kepada
murid atau dengan makna lain ialah kurikulum pelajaran yang harus dicapai.
Kedua, metode yang telah digunakan untuk menyampaikan ilmu-ilmu
atau materi-materi kurikulum kepada murid.
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Menurut Al-Ghazali menggariskan tujuan pendidikan berdasarkan
pandangannya tentang hidup dan nilai-nilai hidup, dengan kata lain, sesuai
dengan flsafah hidupnya.
Pendidikan agama dan akhlak merupakan sasaran Al-Ghazali yang paling
penting. Dia memberikan metode yang benar untuk pendidikan agama,
pembentukan akhlak dan pensucian jiwa. 59
1)Al-Qur’an
Dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang
pendidikan akhlak seperti dalam surat Luqman 13-19 kepada Allah
akhlak yang baik. Tentang pendidikan akhlak dalam Islam juga ditekan
kan di dalam surat Luqman 14-19 salah satu diantaranya adalah akhlak
manusia kepada Allah dan kepada orang tua.

           
     
Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu-bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam
Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu,
hanya kepada-Kulah kembalimu.60
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Maksudnya: selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak
berumur dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang
tuamu, hanya kepadaku kembali. Pada Al-Qur’an surat An-Nisa : 36
yaitu:

           
       
            
  
Artinya:
sembahlah Allah dan janganlah kamu
mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada
dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat,
Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.61
Dari analisis kedua ayat diatas adalah menyembahlah kepada
Allah

Swt

dan

menyekutukannya

bertakwa
dan

kepada

meminta

Allah

selain Dia

jangan

sekali-kali

yang sesungguhnya

kepadaNya kita kembali. Daan memerintahkan berbuat baik lah kepada
ibu bapamu karena mereka telah menyapih kita sejak kecil dan berakhlak
yang baik dan menyantumi anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan
sopan santun dan ramah kepada siapapun dan Allh tidak menyukai orang-
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orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan banyaklah bersyukur
kepada Allah Swt atas nikmat yang telah diberikNya.

2)Al-Hadist
Banyak Hadist Nabi yang dijadikan pedoman dalam pendidikan
akhlak diantaranya:

 َﺣ ﱠﺪﺛَﻨِﻲ َﻋ ْﺒ ُﺪ ﱠ. ١
َﺎر
ِ ﯿﺮ َﺳ ِﻤ َﻊ أَﺑَﺎ اﻟﻨﱠﻀْ ِﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﺮﱠﺣْ َﻤ ِﻦ ﺑْﻦُ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠ
ٍ ﷲ ﯾَﻌْﻨﻲ ا ْﺑﻦَ ِدﯾﻨ
ٍ ِﷲِ ﺑْﻦُ ُﻣﻨ
ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺎل إِ ﱠن ْاﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ ﻟَﯿَﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ
َ َﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
َ ﺢ ﻋ َْﻦ أَ ِﺑﻲ ھُ َﺮﯾ َْﺮةَ ﻋ َْﻦ اﻟﻨﱠ ِﺒ ﱢﻲ
َ ﻋ َْﻦ أَ ِﺑﯿ ِﮫ ﻋ َْﻦ أَ ِﺑﻲ
ٍ ِﺻﺎﻟ
ﷲ َﻻ ﯾ ُْﻠﻘِﻲ ﻟَ َﮭﺎ َﺑ ًﺎﻻ َﯾﺮْ ﻓَ ُﻌﮫُ ﱠ
ت َوإِ ﱠن ْاﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ ﻟَ َﯿﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ ِﺑ ْﺎﻟ َﻜﻠِ َﻤ ِﺔ ِﻣ ْﻦ
ٍ ﷲُ ِﺑﮭَﺎ د ََر َﺟﺎ
ِ ان ﱠ
ِ ِﺑ ْﺎﻟ َﻜﻠِ َﻤ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ِرﺿْ َﻮ
ﷲ َﻻ ﯾ ُْﻠﻘِﻲ ﻟَﮭَﺎ ﺑَ ًﺎﻻ ﯾَﮭ ِْﻮي ِﺑﮭَﺎ ﻓِﻲ َﺟ َﮭﻨﱠ َﻢ
ِ َﺳﺨَ ِﻂ ﱠ
Artinya: Abdullah bin Munir bercerita kepadaku Beliau mendengar Abu
an-Nadhar, telah bercerita kepada kami Abdur Rahman bin Abdillah yaitu Ibn
Dhinar dari Ayahnya dari Abu Sholih dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW.
Bersabda : “ Sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan perkataan yang
diridhai Allah dia tidak akan mendapatkan apa-apa akan tetapi allah akan
mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang berbicara dengan perkataan
yang dimurkai allah dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali akan jatuh ke
neraka jahannam.
Penulis pahami dari hadist diatas adalah Rasul diutus kedunia untuk
menyempurnakan akhal umatNya kearah jalan yang lurus, dengan
demikian menanamkan akhlak yang baik semua dosa yang pernah

dilakukan akan menghapus kesalahan yang pernah dikerjakan, sebaiknya
amal yang buruk akan merusak amal ibadah yang pernah dikerjakan.
3) Dalil ‘Akli
Al-Ghazali berdasarkan pendidikan akhlak pada dalil ‘akli alasanya
bahwa: ilmu agama dan segala jenis nya merupan ilmu yang paling utama
sebab ilmu agama hanya diperoleh dengan kesempurnaan akal dan jernihan
pikiran. Sedangkan akal adalah sifat manusia yang paling mulia, karena dengan
akal bisa mendekatkan diri dengan Allah. 62
Dalam pandangan yang sama Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa:
Budi pekerti adalah agama itu sendiri secara keseluruhan. Bila suatu
bangsa atau umat kurang sempurna hubungannya dengan Allah atau kurang
tinggi martabatnya dikalangan umat manusia, maka hubungan itu sebenarnya
disebabkan oleh kurangnya kesempurnaan atau keutamaan yang dihayatinya
dan karena kemerosotan budi pekertinya. 63
Dengan demikian keberadaan akal bagi manusia sangat urgen sekali
karena keberadaan akal menilai yang baik dan yang buruk, memilih, bertindak
dan berbuat, serta dalam mengeluarkan aspirasi-aspirasi, dan akal juga
merupakan borometer bagi manusia.
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63

61.

Fatihah Hasan Sulaiman, Op. Cit., h. 42.
Muhammad Al-Ghazali, Akhlak seorang Muslim, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 19), h.

b. Tujuan Pendidikan Akhak
Tujuan pendidikan berarti, apa yang ingin dicapai dengan pendidikan
itu sendiri, dengan kata lain bagaimana yang akan dibentuk dengan
pendidikan itu, dalam hal ini Alhazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan
akhlak adalah “untuk membentuk kesempurnaan manusia yang bertujuan
mendekatkan diri kepada Allah dan kempurnaan manusia yang bertujuan
kebahagian dunia dan akhirat”.
Menurut Al-Ghazali berkata:
Hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah, tuhan
semesta Alam, dan menghubungkan diri dengan para malaikat yang tinggi
dan bergaul dengan alam arwah, itu semua adalah kebesaran, pengaruh,
pemerintah bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri. 64
3.

Orang Tua Bertanggung Jawab Terhadap Pendidikan Akhlak Dalam
Keluarga
Anak merupakan amanat dari tuhan yang perlu di jaga,
dilindungi dan didik. Orang tualah yang bertanggung jawab atas
pendidikan anak-anaknya.
Syari’at Islam telah menjadikan orang tua bertanggung jawab
terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan dengan dasar bahwa
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“anak adalah titipan yang dipercayakan untuk dipelihara yang harus
dipertanggung jawabkan dihadapan tuhan. 65
Demikian orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya,
sebab pada anak naluri kejadianya bisa dikebaikan dan dikejahatan.
Dalam hal ini Al-Ghazali berpesan bahwa “berilah meraka anak-anak
untuk membiasakan berbuat baik dan jangan memberikan pendidikan
yang menyakitkan”. 66
Untuk lebih jelasnya penulis uraikan tentang tanggung jawab
orang tua terhadap akhlak anak dalam keluarga Al-Ghazali yaitu:
a. Tanggung Jawab Pendidikan Iman
Pada aspek pendidikan iman Al-Ghazali mengatakan bahwa
mula pertama yang diajarkan orang tua kepada anaknya adalah:
Hendaknya diajarkan untuk tidak boleh meninggalkan bersuci
sholat, dan diperintahkan untuk berpuasa, ditanamkan rasa takut, dari
pada naluri, makan.
Menurut Al-Ghazali pendidikan keimanan mengatakan, ”Iman
adalah mengucapkan dengan lidah/lisan, mengakui benarnya dengan
hati dan mengamalkan dengan anggota”.
b. Tanggung Jawab Pendidikan Islam
Pada aspek pendidikan Islam Al-Ghazai menyatakan bahwa:
65
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Hendaknya anak itu dilarang untuk membanggakan diri pada
teman-temanya, dikarnakan sesuatu yang dimiliki kedua orang tuanya
atau dikarnakan sesuatu dari makanan dan pakaianya, akan tetap anak
itu dibiasakan rendah diri dan mau memuliakan setiap orang yang
bergaul dengannya.67
Mengingat pendidikan islam mencangkup keseluruhan aspek itu pada ahir
nya tidak terlepas dari dari aspek nilai akhlaknya. Jadi penulis pahami
adalah suatu pondasi tiang bagi diri seseorang menuju keselamatan.,
karena akhlak seorang wanita didunia dan akhlak yang baik maka
selamatlah damailah dunia ini, sebaliknya jika akhlaknya jelek maka
dunia dan seisinya akan hancur. Berarti akhlak adalah sangat penting
sekali untuk pendidikan khusus nya pendidikan Islam dan terbentuk
akhlak muslim yang mulia.
c. Tanggung Jawab Pendidikan Ikhsan Al-Ghazali mengatakan bahwa:
“Hendaknya anak itu diajarkan menaati kedua orang tuanya,
gurunya, pendidikanya dan setiap orang yang lebih tua dari padanya”. 68
Dari beberapa pernyataan Al-Ghazali tersebut diatas penulis
pahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan akhlak
anak dalam keluarga adalah membentuk anak yang beriman, bertakwa,
berkepribadian, muslim yang sejati (taat beribadah dalam hidup
keseharian), dengan tujuan pendidikan anak yang berakhlakul karimah.
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4. Metode Penanaman Pendidikan Akhlak Dalam Keluarga
Metode

penanaman

pendidikan

akhlak

anak

tentunya

mengarahkan pada pembentukan perangai dan sikap anak yang lebih
baik karena ia yakin bahwa tabiat manusia dapat dirubah. Kemungkinan
untuk melakukan perubahan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas
ataupun dihilangkan sama sekali dan tidak akan ditundukkan
sepenuhnya usaha demikian itu menemukan kegagalan hal itu.
Menyatakan bahwa amarah dan sahwat

jika kita hendak

menundukan dan melaksanakanya dengan segenap potensi kita, hingga
kedua nya tidak mempunyai pengarah apa lagi tentu kita tidak akan
melakukan tetapi jika kita akan melunakkan dan mengendalikanya
dengan latihan dan usaha niscaya kita akan dapat melakukanya memang
kita dilakukan untuk itu.
Dalam pengertian inilah Al-Ghazali mengajak untuk dilksanakan
fitrah, pelurus tabi’at, dengan cara pembiasaanya yang cukup wajar.
Tidak berlebihan tidak kekurangan hal semacam ini tentunya harus
menggunakan metode-metode yang tepat. Disini ada beberapa metode
penanaman pendidikan akhlak anak didalam keluarga menurut AlGhazali yaitu:
a. Metode pengekangan dan pengendalian hawa nafsu
Dalam salah satu ungkapan beliau menyatakan bahwa:

Apabila pendidikan (orang tua) melihat anak tamak terhadap
makanan, maka hendak nya mengharuskan anak itu untuk berpuasa dan
membatasi maknannya. Kemudian menyuruh menjadikan makanan lezat
untuk diberikan kepada orang lain. Sedangkan dia sendiri tidak
memakanya. Demikianklah seterusnya hingga anak menjadi kuat, untuk
bersabar dan hilang ketamakan. 69
Dari beberapa pernyataan Al-Ghazali tersebut diatas dapat penulis
pahami bahwa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan akhlak
anaknya dalam keluarga adalah membentuk anak beriman, bertakwa,
berkepribadian muslim yang sejati (taat beribadah dalam hidup
berkeseharian) dengan tujuan menjadikan anak berakhlakul karimah.
b. Metode ar-Riyadlah/ Pembiasaan/ Latihan
Sesuai

dengan

firman

Allah

Swt

yang

berbunyi

yang

memerintahkan untuk melaksanakan berpuasa QS. Al-Baqarah : 183

           
  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar
kamu bertakwa.70
c. Metede Nasehat atau Ceramah
Hendaknya orang tua tidak berhenti memberikan nasehat saat anakanaknya bertambah usia dan dapat membedakan antara yang baik dan
yang buruk. Hendaknya orang tua terus memberikan bimbingan dan
69
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petunjuk kepadanya dan sampai benar-benar yakin bahwa anak tersebut
telah mendapatkan sifat-sifat terpuji. dan hendaknya orang tua menjaga
anaknya untuk tidak bergaul pada orang-orang yang jahat.
d. Metode Pemberian Hadiah dan Hukuman
Al-Ghazali menyinggung tenteng metode pemberian hadiah dan
hukuman dengan tujuan mendidik anak hal ini dinyatakan:
“jika anak melakukan perbuatan baik dan berakhlak terpuji, hendak
nya iya dimuliakan dan dipuji jika mungkin diberi hadiah”.
e. Metode Cerita
Tentunya hal demikian orang tua memberikan cerita contoh orangorang yang baik padanya. Karna tabi’at anak suka meniru sehingga
mengindentifikasikan positif, yakni penyamaan diri dengan orang yang
disenangi kejenuhan dan kesusahan bagi anak ketika belajar.
5. Usaha Pembinaan Akhlak
Pendidikan islam sangat penting untuk diberikan usaha pembinaan
akhlak anak pembinan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama
dalam islam. Pembinaan akhlak selanjutnya dapat dianalisis pada muatan
akhlak yang terdapat pada seluruh aspek ajaran Islam. Ajaran islam
tentaang keimanan misalnya sangat berkitan erat dengan mengerjakan
amal sholeh di nilai sebagai iman yang palsu, bahkan dianggap sebagai
kemunafikan.
Seperti dalam Al-Qur’an misalnya Al-Baqarah : 8

           
Artinya: di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman
kepada Allah dan hari kemudian," pada hal mereka itu Sesungguhnya
bukan orang-orang yang beriman.71
Dari ayat diatas penulis pahami adalah menunjukan dengan jelas
bahwa iman yang dikehendaki islam bukan iman yang hanya sampai pada
ucapan dan keyakinan, serta iman yang disertai pada perbuatan, dan
akhlak yang mulia, seperti ragu-ragu menerima ajaran yang dibawa
Rasul, mau memanfaatkan harta dan dirinya untuk berjuang dijalan Allah
dan seterusnya dan ini menunjukan bahwa keimanan harus membuahkan
akhlak, dan juga memperlihatkan bahwa Islam sangat mendambakan
terwujudnya akhlak yang mulia.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Akhlak menurut Al-Ghazali
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak menurut AlGhazali yaitu sebagai berikut :
a. Persekitaran
Faktor yang banyak mempengaruhi pembentukan pribadi
seseorang
b. Nafsu
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Nafsu adalah anugrah Allah Swt kepada Manusia dan nafsu juga
musuh sebati dengan diri manusia yang melaksanakan hasrat nafsu
manusia.
Manusia yang terlalu menurut nafsunya akan terdorong untuk
melakukan keburukan. Seandainya nafsu tidak dapat dikawal sudah
pasti bisa menghilangkan amarah diri, agama dan nilai budaya
sebuah

masyarakat

yang

membawa

kepada

kemungkaran

sebagaiman berlaku dalam masyarakat kini.
c. Syaitan
Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia atau makhluk
yang ghoib yang senantiasa mendampingi manusia dengan
memperalatkan nafsu manusia yaitu syaitan. Fungsi syaitan ialah
sebagai agen perusak akhlak berlaku sejak nabi Adam As dan
berterusan sampai hari kiamat.
Jadi penulis pahami faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak
diatas manusia yang hidup serta menghadapi ujian dan cobaan
dalam usaha melatih diri menjadi manusia yang berakhlak dan
bersedia menghadapi segala rintangan.
Adapun penulis pahami cara-cara mengatasi dan memperbaiki
akhlak yaitu dengan menguatkan aqidah, serta menggawal
pancaindera dari perbuatan syahwat dan hawa nafsu, dan
mempelajari penjelasan Al-qur’an dan Hadits. Dan kita sebagai

manusia terbiasa melatih diri membiasakan perbuatan baik dan
menjauhkan dari perbuatan buruk.
Banyak berdo’a kepada Allah dan memohon bantuan kepada
Allah Swt agar dilengkapkan diri dengan akhlak yang mulia dan
mendapatkan perlindungan dari perkara-perkara yang tidak diingini
atau perbuatan keji, supaya kita terhindar dari perbuatan dosa dan
mendapatkan kebahagian dunia akhirat. Jadi faktor-faktor yang
mempengaruhi dari pendapat Al-Ghazali adalah lingkungan tempat
tinggal yang kedua dari diri sendiri yaitu nafsu dan syaitan selalu
merusak akhlak dan menggoda manusia kejalan yang tidak benar.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA
Masalah bangsa yang akan kian kompleks jika pendidikan akhlak tidak
ditekankan. Jika dibaikan maka masalah akhlak dan moral akan muncul di kalangan
peserta didik pada berbagai level atau tingkatan. Apabila pendidikan tidak berjalan
dengan baik, masalah ini disebabkan tidak adanya penekanan pada pendidikan
akhlak dan pendidikan agama.
Dalam kajian budaya nilai merupakan inti dari setiap kebudayaan. Lebih-lebih
dalam era globalisasi ini yang berada di dunia yang terbuka, ikatan nilai-nilai moral
mulai melemah. Masyarakat mengalami multikrisis yang dimensional, dan krisis
yang dirasakan sangat parah adalah krisis nilai-nilai moral. Solusi yang ditawarkan
oleh imam al-Ghazali dalam mengatasi problematika pendidikan akhlak ini sangat
komprehensif
A. Karakteristik Pemikiran Imam Al-Ghazali
1. Aspek Pendidikan
a. Profesi Pendidik
Imam al-Ghazali menyebut bahwa profesi seorang pendidik disebut almualim (guru), al mudaris (pengajar), al muaddib (pendidik) dan al walid
(orang tua), Melihat dari sebutan pendidik, tidak semua bisa mencakup dari
pengertian tersebut. Secara ilmiah imam al-Ghazali menjelaskan tentang
pengertian seorang pendidik, yaitu seseorang yang menyampaikan ilmu

pengetahuan kepada orang lain. Dari pengertian tersebut dapat diartikan
bahwa seorang pendidik adalah sesorang yang menyampaikan hal yang baik,
positif, kreatif serta mau memotivasi seseorang untuk senantiasa berbuat baik
tanpa memandang umur.
Kata professional melekat pada suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan
sungguh-sungguh dan pemikiran yang dalam. Imam al-Ghazali menuturkan
bahwa pekerjaan sebagai guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan
terhormat. Beliau sangat memuliakan seorang yang terjun dalam bidang
pendidikan, maka dari itu Imam al-Ghazali menempatkan para ilmuan setara
dengan Nabi.
Seperti yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin “Guru bekerja
menyempurnakan hati, membesarkan dan mengiringnya dekat dengan Allah
SWT maka di satu pihak mengajar ilmu itu satu ibadah kepada Allah dan disisi
lain merupakan khalifah bagi Allah SWT karena dia merupakan khalifah Allah
SWT maka sesungguhnya Allah mendorong hati orang alim mengetahui ilmu
yang merupakan salah satu sifat-sifatnya yang khusus”.
Imam Al-Ghazali menganggap bahwa guru merupakan khalifah yang
menjadikan perubahan, yaitu perubahan dari kebodohan menuju manusia yang
berilmu. Keberhasilan dari seorang pendidik merupakan hasil dari kesadaran
pendidik sendiri terhadap tanggung jawab dan kemuliaan pribadi pendidik

dalam mengembangkan ilmu. Peran pendidik dalam memberikan khasanah
keilmuan tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga berpengaruh besar
pada masyarakat terkait dengan hubungannya dengan Allah SWT.
Sukarno menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang
berdasarkan ajaran/tuntunan ajaran islam dalam usaha membina dan
membentuk pribadi muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, cinta dan kasih
kepada kedua orang tua dan sesama hidupnya, cinta kepada tanah air sebagai
karunia yang diberikan oleh Allah, memiliki kemampuan dan kesanggupan
memfungsikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan alam sekitar,
hingga bermanfaat dan memberi kemaslahatan bagi diri dan bagi mesyarakat
pada umumnya.
Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa seorang pendidik akan
senantiasa belajar mengevaluasi dan mencari manfaat dari setiap ilmu yang
didapat, juga belajar bagaimana mengajarkanya. Di samping itu, mereka juga
seharusnya selalu mencari solusi dari berbagai masalah yang timbul terkait
masalah pendidikan.
b. Syarat Kepribadian Pendidik
Menjadi seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk mengerti tentang
agama saja, namun juga memahami dan mempunyai kelayakan akademik.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Muhammad Hamid bahwa seorang

pendidik atau guru harus memiliki nilai moral yang baik sebagai contoh
teladan dalam mendidik anak didik.
Setiap perkataan harus dibarengi dengan perbuatan sesuai dengan apa
yang telah dikatakan sehingga siswa atau peserta didik akan secara legawa dan
pasti menirukan apa yang dikerjakan oleh pendidik atau guru. Sebagai contoh
tentang larangan merokok.
Siswa akan mudah menerima larangan secara verbal namun akan susah
menerima ketika apa yang dikerjakan pendidik tidak sesuai dengan apa yang
dikatakan, karena remaja sekarang lebih cenderung sulit untuk dibina dalam
hal positif. 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. Seorang pendidik dalam bidang agama dalam kehidupan sosial
haruslah memperhatikan setiap langkah yang dikerjakan, fikiranya, dan setiap
perkataannya.
Dengan ini, pendidik akan memperlihatkan pengajaran yang lebih tepat
dari pada hanya sekedar mengajar dengan lidah. Seseorang yang mampu
mendidik dirinya sendiri adalah lebih baik dan terhormat.

Berkaitan dengan setiap profesi, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa setiap
profesi atau pekerjaan merupakan satu ibadah. Seperti halnya pendidik, dia akan
bisa dikatakan ibadah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1) Zuhud
Seorang pendidik yang memuliakan dirinya sendiri, seharusnya
mengetahui kewajibannya dalam menggambarkan seorang yang zuhud.
Di mana seorang guru harus menempatkan dirinya bahwa mengajar
untuk mendapat keridhaan Allah SWT dan tidak semata-mata mengharap
upah dan balasan.
2) Benar
Imam al-Ghazali juga menjelaskan bahwa seorang pendidik harus
berpihak pada kebenaran. Mereka hendaknya mengedepankan kebenaran
tanpa rasa malu dan kecil hati, karena sesungguhnya Allah senantiasa
bersama orang-orang yang benar.
3) Amanah
Pendidik dianggap sebagai pemegang amanah yang berat oleh
Allah SWT dalam mendidik siswanya untuk menjadi seorang yang
berguna di dunia dan akhirat. Diantara amanahnya adalah mengerjakan
segala tanggungjawab sebagai pendidik.
4) Ikhlas

Imam al-Ghazali juga menekankan pada aspek keikhlasan dalam
hati pendidik. Mereka hendaknya menanamkan sifat ikhlas terutama
waktu menyelesaikan masalah-masalah yeng berkaitan dengan siswa atau
pelajar. Ikhlas sebagai wujud dalam melakukan sesuatu untuk
mendapatkan keridhoan Allah SWT. Seorang pendidik yang senantiasa
ikhlas akan ditempatkan yang terpuji di sisi Allah dan amalannya sebagai
pendidik tidak akan sia-sia.
5) Sabar
Dewasa ini guru dihadapkan dengan berbagai ragam siswa di
samping mata pelajaran yang banyak juga guru dibebani dengan tugas
administrasi yang banyuak pula. Namun begitu, banyak harapan yang
disandarkan kepada guru dari para orang tua siswa. Oleh karenanya, guru
harus memiliki kesabaran yang besar. Guru haruslah sabar ketika
berhadapan dengan persoalan yang mungkin muncul berkaitan dengan
berbagai sisi. Bagi guru juga tidak bisa lari dari kenyataan bahwa sisw
yang beragam yang mungkin juga sedikit bermasalah. Seperti terlalu
pandai atau terlalu lambat dalam berfikir, maka seorang guru harus tetap
sabar menghadapi semua ini.
6) Lemah lembut dan Pemaaf
Seorang pendidik harus bersifat pemaaf terhadap siswanya. Oleh
karenanya seorang pendidik harus bisa menahan diri untuk tidak marah
kepada hal kecil. Begitu besar kecintaan Rasulullah SAW terhadap kaum

yang lemah, sehingga sebagian hidupnya selalu dicurahkan untuk
mengangkat harkat dan martabat mereka.. kasih sayang adalah salah satu
akhlak yang mulia, sebab sumber kasih sayang ialah jiwa yang bening
dan hati yang bersih.
7) Penyayang
Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa salah satru tugas guru adalah
sebagai bapak atau ibu siswa dalam sekolah. Oleh karena itu, seorang
guru harus mempunyai sifat penyayang, terutama pada siswanya tanpa
pilih kasih. Ini akan mewujudkan rasa saling percaya antara pelajar dan
pendidik. Siswa merupakan generasi muda yang memerlukan perhatian
lebih

oleh guru-gurunya.

Dalam

masa-masa

keemasan

mereka

membutuhkan dari seorang yang mampu menjalankan peranan tersebut.
c. Peran Pendidik
Peranan guru dan pemimpin masyarakat merupakan tugas yang berat dan
penting. Masyarakat banyak berharap kepada seorang pendidik dan pemuka
agama untuk bisa mendampingi generasi yang mendatang menuju generasi
yang mulia dan luhur. Adapun menurut Al-Ghazali kriteria yang harus ada
dalam mendidik adalah sebagai berikut.
1) Mengikuti Jejak Rosulullah SAW

Ulama atau guru adalah wakil atau pengganti Rasullah SAW,
sebagai pewaris ajaran para nabi dan bertugas menyebarkan kepada
semua orang. Oleh karena itu, prilaku dan kepribadiannya harus sesuai
dengan ajaran Rasulullah. Beliau merupakan Uswatun Hasanah, sama
seperti guru yang menjadi tauladan bagi para siswanya. Selain untuk
selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT juga untuk senantiasa
menanamkan ilmu pengetahuannya kepada muridnya.
2) Bersifat Penyayang
Dalam

Ihya

Ulumuddin

(Juz

1:69),

Imam

Al-Ghazali

menyerukan kepada para pendidik atau guru untuk mencurahkan
perasaan kasih sayang kepada para muridnya dan menganggap mereka
seperti mereka sendiri. Seorang guru hendaknya mengetahui latar
belakang siswanya supaya guru dapat mendalami perasaan mereka,
terutama bagi mereka yang berlatar belakang keluarga yang kurang
mampu atau keluarga bermasalah.
3) Teladan Bagi Murid
Pendidikan akhlak di peroleh dengan meneladani sifat
Rasulullah karena beliau adalah uswah al-hasanah. Oleh karenanya,
seorang guru harus menunjukkaan sifat yang arif dan bijak. Imam alGhazali menjelaskan bahwa guru harus mengamalkan ilmu yang
mereka miliki. Karena ilmu dapat dilihat dengan mata hata hati dan

mata secara dzahir. Selain itu Imam Al-Ghazali juga menegaskan
bahwa seorang guru harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi
larangan-Nya.
2. Peserta Didisk atau Pelajar
Kata murid berasal dari bahasa arab “Murid” yang berati yang mencari
dan menginginkan. Yaitu seorang yang mencari kebenaran. Oleh karenanya,
setiap orang yang mencari kebenaran maka dia disebut murid. Imam alGhazali telah membahasnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa pendidikan
akhlak murid meliputi:
a. Fitrah Anak
Kata fitrah mempunyai arti kejadian asal,ciptaan dan sifat bawaan
dari kecil. Menurut istilah fitrah adalah kekuatan yang ada dalam diri
manusia, yang dibawanya dari lahir dan akan menjadi pendorong serta
penentu pada perbuatan, sikap, ucapan dan prilakunya.
“Tidaklah seorang bayi yg dilahirkan melainkan dalam keadaan
fitrah, maka bapaknyalah yg menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau
Musyrik”. (HR. Muslim)
Hadis tersebut menjelaskan akan peranan orang tua dalam
mendidik anak mereka. Kemudian dari pendidikan tersebut akan
menghasilkan bahwa anak tersebut nantinya akan menjadi Yahudi,
Nasrani, atau bahkan Majusi. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah

menciptakan anak dengan keadaan fitrah, yaitu bisa menerima hakikat
kebaikan dan keburukan.
Peran orang tua sangat menentukan kemana arah anak nantinya.
Dan disinilah letak kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk
lainnya yang memiliki hak untuk memilih melalui kemampuan akalnya.
Berdasarkan penjelasan Imam al-Ghazali peran fitrah dianggap sebagai
salah satu bekal yang diberikan oleh Allah SWT sejak lahir dengan
memilih keistimewaan sebagai berikut:
1) Beriman kepada Allah SWT
2) Kemampuan untuk menerima kebaikan maupun keburukan serta
kemampuannya dalam menerima pendidikan dan pengajaran.
3) Dorongan

keingintahuan

dalam

mencari

kebenaran

yang

membutuhkan daya berfikir.
4) Kekuatan-keuatan lain dan sifat yang dapat dikembangkan dan
disempurnakan.
b. Tugas Peserta Didik
Dalam pendidikan terdapat beberapa elemen yang harus terintegrasi
dan berdampingan, salah satunya yaitu elemen peserta didik atau siswa.
Agar tercapainya tujuan pendidikan secara menyeluruh maka elemen ini
harus pula melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya sebagai peserta
didik.

Sebagaimana Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam kitab Ihya‟
Ulumuddin (Juz 1: 62), para siswa atau murid harus menjalankan tanggung
jawabnya dalam peranannya sendiri agar tercapai tujuan pendidikan,
diantaranya yaitu sebagai berikut:
1) Menjaga Motivasi Dirinya
Murid atau pelajar merupakan golongan yang sedang melalui proses
menimba ilmu dan merealisasikannya. Oleh karena itu, mereka
seharusnya menjaga motivasinya dari hal yang negative. Hal ini untuk
menjamin kesesuaian jiwa dan kemuliaan akhlak yang merupakan asas
dalam mencapai kemahiran ilmu pengetahuan serta keberkatan dari Allah
SWT. Ini juga yang akan meghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk
dirinya sendiri maupun orang lain.
2) Mengurangi perkara Duniawi
Hal utama yang perlu ditanam dalam diri siswa adalah keikhlasan
hati ketika menuntut ilmu.
3) Merendahkan diri terhadap Guru
Peserta didik sepatutnya memiliki sifat rendah hati kepada siapapun
dan dimanapun. Ketika dalam proses pembelajaran, tidaklah sepatutnya
seorang peserta didik menunjukkan sikap yang tidak baik dan
memberontak terhadap gurunya. Seharusnya guru merupakan seorang
yang harus dihormati dan dipatuhi nasihatnya.

B. Konsep Pemikiran Imam Al-Ghazali Terhadap Pendidikan Akhlak
Menurut al-Ghazali, ada dua cara dalam mendidik akhlak, yaitu: pertama,
mujahadah dan membiasakan latihan dengan amal shaleh. Kedua, perbuatan itu
dikerjakan dengan di ulang-ulang. Selain itu juga ditempuh dengan jalan :
1. 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.
2. 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. (al- Ghazali).
Dua sistem pendidikan akhlak menurut pendapat-pendapat al-Ghazali
adalah: pendidikan formal dan non formal. “Pendidikan ini berawal dari non
formal dalam lingkup keluarga, mulai pemeliharaan dan makanan yang
dikonsumsi. Selanjutnya jika anak telah mulai nampak daya hayalnya untuk
membeda-bedakan sesuatu (tamyiz), maka perlu diarahkan kepada hal positif.
Al-Ghazali juga menganjurkan metode cerita (hikayat), dan keteladanan
(uswah al hasanah). Anak juga perlu dibiasakan melakukan sesuatu yang baik.
Disamping itu pergaulan anakpun perlu diperhatikan, karena pergaulan dan
lingkungan itu memiliki andil sangat besar dalam pembentukan keperibadian

anak-anak. Kohlberg menyebutkan komponen pendidikan akhlak yang harus
diketahui, yaitu moral behavior (yaitu bagaimana seseorang bertingkah laku),
moral emotion (yaitu apa yang dirasakan oleh seseorang setelah melakukan
sesuatu), moral judgement (alasan yang dipakai orang dalam mengambil
keputusan).
Kohlberg membagi perkembangan moral seseorang dalam tiga tingkat,
yaitu tingkat prakonvesional, tingkat konvesional, dan tingkat pasca
konvesional. Dari ketiga tingkat tersebut Kohlberg membagi menjadi enam
tahap yaitu sebagai berikut.
a. Orientasi pada hukuman dan ketaatan (Punishment-obedience orientation).
Tahap ini penekananya pada akibat fisik suatu perbuatan menentukan
baik dan buruknya, tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat
tersebut. Anak menghindari hukuman lebih dikarenakan rasa takut, bukan
karena rasa hormat.
b. Tahap orientasi hedonis (Instrumental-relativist orientation).
Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan
individu sendiri, tetapi juga kadang mulai memperhatikan kebutuhan orang
lain. Hubungan lebih menekankan unsur timbal balik dan kewajaran.
c. Orientas anak manis (Interpersonal concordance orientation).

Pada tahap ini anak memenuhi harapan keluarga dan lingkungan
sosialnya yang dianggap bernilai pada dirinya sendiri, sudah ada loyalitas.
Unsur pujian menjadi penting dalam tahap ini karena yang ditangkap anak
adalah orang dipuji karena berlaku baik. Perilaku yang baik adalah perilaku
yang menyenangkan atau membantu orang lain, dan yang disetujui oleh
mereka.
d.Orientasi

terhadap

hukum

dan

ketertiban

(Law

and

Order

orientation/Socialorder Maintaining). Menjalankan tugas dan rasa
hormat terhadap otoritas adalah tindakan yang benar. Orang mendapatkan
rasa hormat dengan berperilaku menurut kewajiban.
e. Orientasi kontrak sosial legalitas (Social contract orientation).
Tindakan yang benar pada tahap ini cenderung di tafsirkan sebagai
tindakan yang sesuai dengan kesepakatan umum. Dengan demikian, orang
ini menyadari relativitas nilai-nilai pribadi dan pendapat-pendapat pribadi.
f. Orientasi suara hati (Universal ethical principle orientation).
Pada tahap ini orang tidak hanya memandang dirinya sebagai subyek
hukum, tetapi juga sebagai pribadi yang harus dihormat. Respect for
person adalah nilai pada tahap ini. Tindakan yang benar adalah tindakan
yang berdasarkan keputusan yang sesuai dengan suara hati dan prinsip
moral universal.

Tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg berkaitan dengan
penalaran (moral thinking) bukan tindakan (moral action). Orang yang mempunyai
penalaran moral tingkat tinggi belum tentu berperilaku demikian pula, sehingga
korelasi yang sempurna dari penalaran moral dan tingkah laku moral tidak dapat
diharapkan.
Bila sudah mencapai usia sekolah, maka kewajiban orang tua adalah
menyekolahkan ke sekolah yang baik, dimana ia diajarkan al-Quran, Hadits dan hal
hal yang bermanfaat. Anak perlu dijaga agar tidak terperosok kepada yang jelek,
dengan pujian dan ganjaran (reward). Jika anak itu melakukan kesalahan, jangan
dibukakan di depan umum. Bila terulang lagi, diberi ancaman dan sanksi yang lebih
berat dari yang semestinya. Anak juga punya hak istirahat dan bermain, tetapi
permainan adalah yang mendidik, selain sebagai hiburan anak. Pendapat al-Ghazali
ini senada dengan pendapat Muhammad Qutb dalam System Pendidikan Islam.
Metode ini meliputi keteladanan, nasehat, hukuman, cerita, dan pembiasaan. Bakat
anak juga perlu digali dan disalurkan dengan berbagai kegaitan agar waktu waktu
kosong menjadi bermanfaat bagi anak.
Hal ini adalah pelaksanaan hadist Nabi agar anak dididik memanah, berenang
dan menunggang kuda.
Perhatian al-Ghazali terhadap faktor makanan baik orang tua atau anak
merupakan hal menarik. Ini menurutnya akan menjadi gen baik dan buruk bagi

perkembangan generasi. Demikain pula pendidikan di rumah serta pergaulan. Dalam
konteks ini al-Ghazali setuju dengan aliran konvergensi yang menyatakan pandidikan
ditentukan oleh titik temu faktor keturunan dan lingkungan.
Sementara metode pembiasaan dalam psikologi modern dikenal dengan
kondisioning ala Ivan Petrovic Pavlov dan Watson. Dua psikolog yang meneliti pada
kebiasaan anjing ini menyatakan semua mahluk hidup berdasarkan kebiasaan. Bila
terbiasa baik maka ia akan baik atau demikian juga sebaliknya. Pembiasaan akan
menimbulkan sifat refleks yang tanpa pemikiran. Dengan demikian gerak refleks ala
Pavlov sama dengan haal (kondisi) yang di ungkapkan al-Ghazali. Sementara untuk
pendidikan formal, al-Ghazali mensyaratkan adanya seorang guru atau mursyid yang
mempunyai kewajiban antara lain: mencontoh Rasulullah tidak meminta imbalan,
bertanggung jawab atas keilmuannya, Hendaklah ia membatasi pelajaran menurut
pemahaman mereka. Hendaklah seorang guru ilmu praktis (syar‟i) mengamalkan
ilmu, yang amal itu dilihat oleh mata dan ilmu dilihat oleh hati, tapi orang yang
melihat dengan mata kepala itu lebih banyak dari mereka yang melihat dengan mata
hati.
Adapun kewajiban murid adalah: memperioritaskan kebersihan hati, tidak
sombong karena ilmunya dan tidak menentang guru, dalam belajar seorang murid
janganlah menerjunkan dalam suatu ilmu secara sekaligus, tetapi berdasarkan
perioritas. Semua ini diniatkan untuk bertaqarub kepada Allah. Bukan untuk
memperoleh kepemimpinan, harta dan pangkat.

Dengan peraturan pengajar dan pelajar, al- Ghazali membuat suatu sistem yang
membentuk satu komunitas pendidikan. Dimana hubungan antara seorang guru dan
murid sangat sarat dengan peraturan yang satu dan yang lainnya. Kewajiban guru dan
murid, serta pembagian ilmu yang dilakukan al-Ghazali menurut para tokoh
merupakan bukti dari pengetahuan dan pengalamannya sebagi seorang pendidik
sewaktu di Nizamiyah Baghdad.
Pengalaman sewaktu berstatus siswa dalam mencari ilmu dan guru yang
mengajar di ungkapkan secara detail melebihi pembahasan pakar lainnya. Namun di
satu sisi, pembagian al- Ghazali terhadap ilmu menjadi yang fardhu ain dipelajari dan
fardhu kifayah, ilmu agama dan ilmu umum mendapatkan kritikan tajam. Menurut
Fazlurrahman pembagian ilmu menjadi religius dan intelektual merupakan
pembedaan paling malang yang pernah di buat dalam sejarah intelektual Islam.
Memang sarjana tidak menolak ilmu intelektual tetapi kemunduran Islam, salah satu
sebabnya adalah “pengabaian ilmu intelektual”.
Mahdi Ghulsyani juga menolak pembagian ilmu al-Ghazali. Karena
“klasifikasi ini bisa menyebabkan miskonsepsi bahwa ilmu non agama terpisah dari
Islam, dan ini tidak sesuai dengan prinsip universalitas Islam sebagai rahmat bagi
seluruh alam”.
Demikian juga, Amin Abdullah mengkritik pendapat al-Ghazali tentang
kewajiban adanya mursyid (pembimbing moral) bagi seorang yang ingin menempuh

pendidikan akhlak dalam kaitannya dengan tasawuf. Pemikiran rasional modern
cenderung menolak posisi murid yang menurut al-Ghazali “seperti mayat di tangan
orang yang memandikan” atau “ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah Syetan “.
C. Relevansi Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al-Ghazali Dalam Konteks Era
Globalisasi
Budi pekerti berasal dari bahasa Indonesia. Akhlak berasal dari bahasa Arab.
Sedangkan kata moral berasal dari bahasa Latin, dan etika berasal dari bahasa
Yunani. Akhlak adalah istilah yang tepat dalam bahasa Arab untuk arti moral dan
etika. Seperti halnya akhlak, secara etimologis etika juga memiliki makna yang sama
dengan moral.
Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Mengingat konsep
pemikiran budi pekerti seorang Imam al-Ghazali adalah sebuah pemikiran yang
disampaikan pada masa sebelum Indonesia merdeka, maka penulis mencoba
merelevansikan konsep pemikiran beliau dengan konsep era globalisasi. Konsep
pemikiran beliau pada masa kini telah berkembang dengan bermacam-macam hasil
pemikiran beberapa tokoh pendidikan diantaranya:
1. Pendidikan Budi pekerti di era globalisasi
Pengertian pendidikan budi pekerti mengacu pada pengertian dalam
bahasa

inggris,

yang

diterjemahkan

sebagai

moralitas.

Moralitas

mengandung beberapa pengertia antara lain, Adat istiadat, Sopan santun dan

Perilaku. Sebagaimana di kutip oleh Nurul zuriah pengertian budi pekerti
secara hakiki adalah perilaku. Sementara itu menurut draft kurikulum
berbasis kompetensi, budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang
akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui norma agama,
norma norma hukum, tata krama dan sopan santun.
Pembahasan filosofis tentang sebagaimana pendapat kilpatrick yang
dikutip oleh Nurul Zuhriah terus berkembang dengan berbagai pendapat atau
aspek budi pekerti itu sendiri. Ajaran budi pekerti di sekolah yang di tempuh
melalui proses panjang itu dapat menghasilkan semangat pada diri siswa
untuk memberontak atau melawan tatanan budi pekerti.
Salah satu sebabnya adalah siswa mencampakkan norma moral atau
budi pekerti yang diajarkan dalam bentuk himpunan perintah dan larangan.
Keadaan ini menjadikan siswa melawan norma yang disebabkan oleh hal
mendasar, yaitu siswa tidak percaya lagi kepada norma moral, yang ternyata
tidak mengatasi masalah kemasyarakatan yang terus berkembang, bahkan
kenyataan di masyarakat malahan menjadi hal yang sebaliknya.
Berbagai usulan tentang perlunya pendidikan budi pekerti dalam
pembangunan karakter dan pembentukan moralitas bangsa, bukanlah suatu
hal yang baru. Sebagaimana pendapat Azyumardi Azra yang disampaikan
oleh Nurul Zuhriah bahkan sebelum pelajaran agama menjadi mata pelajaran
wajib, dalam rencana pelajaran pada tahun 1947, yang ada hanyalah mata

pelajaran “didikan budi pekerti” yang bersumber dari nilai-nilai traditional,
khususnya yang terdapat dalam cerita pewayangan.
Setelah melalui perdebatan panjang antara pihak Diknas dan
Kemenag, akhirnya sejak tahun 1975 pendidikan budi pekerti diintregasikan
ke dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (Civics), yang
kemudian menjadi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).
Dalam kurikulum 1984, Moral pancasila diintregasikan ke dalam empat mata
pelajaran, yaitu PMP, Pendidikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa
(PSPB), P4 dan Sejarah Nasional.
Dalam kurikulum 1994 pelajaran ini tercakup dalam mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dan pada kurikulum
terakhir tercakup dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Sejalan dengan menghilangnya mata pelajaran budi pekerti masalah bangsa
yang kian kompleks juga memunculkan masalah akhlak dan moral di
kalangan peserta didik pada berbagai level atau tingkatan. Sekali lagi,
pikiran dan logika yang sedikit simplisit menganggap masalah ini
disebabkan lenyapnya pendidikan budi pekerti dan kegagalan pendidikan
agama.
Dalam kajian budaya nilai merupakan inti dari setiap kebudayaan.
Lebih-lebih dalam era globalisasi ini yang berada di duniayang terbuka,
ikatan nilai-nilai moral mulai melemah. Masyarakat mengalami multikrisis
yang dimensional, dan krisis yang dirasakan sangat parah adalah krosos

nilai-nilai moral. Analisis di atas menjadikan pendidikan di Indonesia
mengkaji dan membangkitkan pendidikan moral atau pendidikan budi
pekerti atau pendidikan karakter.
Hal ini bukan hanya dirasakan oleh bangsa dan masyarakat Indonesia
saja sebenarnya, akan tetapi juga oleh negara-negara maju. Bahkan di
negara-negara Industri dimana ikatan moral menjadi semakin longgar,
masyarakatnya mulai merasakan perlunya revival dari pendidikan moral
yang pada akhir-akhir ini mulai di telantarkan. Sebagai rekomendasi penting
dari pernyataan di atas adalah:
a. Pendidikan budi pekerti bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga
tanggung jawab keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi
meskipun sekolah misalnya menyelenggarakan pendidikan budi pekerti,
tetapi lingkungan masyarakatnya tidak atau kurang baik maka pendidikan
budi pekerti di sekolah tidak ada artinya.
b. Pendidikan budi pekerti sesungguhnya telah terkandung dalam
pendidikan agama dan mata pelajaran lain. Akan tetapi, kandungan budi
pekerti tersebut tidak bisa teraktualisasi karena adanya kelemahan mata
pelajaran agama dalam segi metode maupun muatan yang lebih
menekankan pengisian aspek kognitif daripada aspek afektif.
Dalam perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan krisis ekonomi dan
politik

indonesia yang juga memicu peninjauan ulang terhadap pendidikan

nasional, maka perdebatan tentang pendidikan budi pekerti kembali menjadi

wacana publik. Akan tetapi, hasil perumusan Depdiknas (2000) dan Depag
(2000) menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti bukan menjadi pelajaran
tersendiri (monolitik), tetapi merupakan program pendidikanterpadu yang
memerlukan perilaku, keteladanan, pembiasaan, bimbingan dan penciptaan
lingkungan yang kondusif.
Dengan demikian pendidikan budi pekerti diintregasikan ke dalam semua
mata pelajaran dan program pendidikan, seperti pendidikan agama dan PPKn.
Seperti terlihat rincian nilai-nilai budi pekerti yang diberikan Depdiknas dan
Depag pada intinya merupakan nilai-nilai keagamaan dan akhlak, yang secara
sosial dan kultural dipandang dan diakui sebagai nilai-nilai luhur bangsa.
2. Perkembangan moral
Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang
terdapat dalam sekolompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan
manusia sebagai manusia. Norma moral adalah memandang bagaimana
manusia harus hidup agar menjadi baik sebagai manusia.Moral berkaitan
dengan moralitas. Moralitas adalah segala hal yang berhubungan dengan sopan
santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket. Moralitas bisa berasal
dari sumber tradisi ataupun adat, agama ataupun ideology, atau gabungan dari
beberapa sumber. Perkembangan moral sebenarnya melibatkan tiga komponen
dasar.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dengan analisis yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dan
disesuaikan dengan pembahasan penulisan ini. Sebagai tambahan, penulis juga
memberikan saran-saran yang relevan dengan harapan menjadi sebuah kontribusi
pemikiran bagi dunia pendidikan akhlak pada khususnya.
Berdasarkan uraian di muka, penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Karakteristik pemikiran Imam al-Ghazali menekankan pada pengajaran
keteladanan dan kognitifistik. Selain itu, beliau juga memakai pendekatan
behavioristik sebagai salah satu pendekatan dalam pendidikan yang
dijalankan. Hal ini tampak dalam pandangannya yang menyatakan jika
seorang murid berprestasi hendaklah seorang guru mengapresiasi murid
tersebut, dan jika melanggar hendaklah diperingatkan.
2. 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. Pemikiran Imam al-Ghazali tentang konsep pendidikan akhlak sampai saat ini
tetap relevan terbukti dengan 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 era dlobalisasi dan masih
relevan.
B. Saran
Dari hasil kesimpulan di atas, perlu kiranya penulis memberikan saran
konstruktif bagi dunia pendidikan, baik bagi pendidik maupun instansi yang
menangani pendidikan. Pertama, Sebagai seorang guru hendaknya dapat menjadi
teladan yang baik bagi anak didiknya, sehingga seorang guru harus dapat “digugu
dan ditiru” oleh anak didiknya.
Kedua, perlunya sosialisasi terhadap para pendidik ataupun masyarakat luas
bahwa kekerasan, penindasan, serta penekanan-penekanan terhadap peserta didik
dalam proses belajar akan berimplikasi terhadap kondisi perkembangan psikisnya
dan hanya akan melahirkan pribadi-pribadi yang tidak percaya diri, keras dan kasar,
yang menyebabkan semakin jauh dari nilai-nilai luhur agama (Islam) yang sangat
mengagungkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai cerminan akhlak yang mulia.

C. Penutup
Alhamdulillah atas Ridho dan izin dari Allah SWT penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini
masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran
yan konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil skripsi ini dapat
bermanfaat bagi penulis sebagai ilmu dan pengalaman berharga.
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