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ABSTRAK 

 

Ma’isyah Haibatusaajidah, Hannah. 2019. “Pendidikan 

Akhlak Dalam  Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam al- 

Ghāzāli dan Relevansinya dengan Materi Aqidah 

Akhlak Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah”. Skripsi. 

Jurusan  Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Erwin Yudi Prahara, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak dalam Kitab Āfāt al- 

Lisān, Materi Aqidah Akhlak Kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah. 

       Penelitian ini dilatar belakangi karena pendidikan 

akhlak sangat penting bagi manusia. Maraknya perilaku 

yang menyimpang seperti tawuran, berkelahi, mencuri, dan 

merosotnya akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak dapat 

diartikan sebagai usaha untuk merubah akhlak yang buruk 

kearah yang baik dengan jalan mujahadah dan riyadhah. 

Tujuan pendidikan akhlak untuk menciptakan manusia yang 

berakhlak mulia. Tidak hanya mengacu pada kurikulum 

materi akhlak di Madrasah Tsanawiyah saja, melainkan  

melalui materi pendidikan nonformal seperti kitab Āfāt al- 

Lisān Karya Hujjatul Islam Imam al- Ghāzāli yang berisi 

materi pendidikan akhlak manusia terhadap sesamanya.  

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan beberapa 

materi pendidikan akhlak dalam kitab Āfāt al- Lisān karya 

Imam al- Ghāzāli dan menjelaskan relevansinya dengan 

Materi Aqidah Akhlak Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian kajian pustaka (library reseach). 

Teknik pengumpulan data bertumpu pada data kepustakaan 

yaitu mengkaji kitab kitab Āfāt al- Lisān karya Imam al- 
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Ghāzāli. Teknik analisis data menggunakan metode analisis 

isi (content analysis). Dengan cara mereduksi, men- display 

dan menarik kesimpulan.  

Penelitian menunjukkan bahwa: 1)Teori tentang 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam 

al- Ghāzāli terdapat dua puluh pendidikan akhlak agar 

menghindarkan diri dari bahaya lisan, yaitu ucapan tidak 

berguna, banyak bicara, berbincang tentang kebatilan, 

berbantahan dan berdebat, permusuhan, berlagak fasih, 

ucapan keji dan cabul, melaknat, nyanyian dan syair, 

bergurau, meremehkan dan mengejek, membuka rahasia, 

janji dusta, dusta dalam ucapan dan sumpah, menggunjing, 

mengadu domba, lisan yang bercabang dua, menyanjung, 

kesalahan dalam berkata- kata, dan pertanyaan seputar allah. 

2) Pendidikan Akhlak dalam Kitab Āfāt al- Lisān Karya 

Hujjatul Islam Imam al- Ghāzāli memiliki relevansi dengan 

Materi Aqidah Akhlak Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

yaitu pada materi menggunjing (ghibah) dan mengadu 

domba (namimah), sebab sesuai dengan kurikulum Materi 

Aqidah Akhlak Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. Adapun 

yang tidak relevan yaitu ucapan tidak berguna, banyak 

bicara, berbincang tentang kebatilan, berbantahan dan 

berdebat, permusuhan, berlagak fasih, ucapan keji dan 

cabul, melaknat, nyanyian dan syair, bergurau, meremehkan 

dan mengejek, membuka rahasia, janji dusta, dusta dalam 

ucapan dan sumpah, lisan yang bercabang dua, menyanjung, 

kesalahan dalam berkata- kata, dan pertanyaan seputar 

Allah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu 

yang mengalami proses perubahan ke arah yang lebih 

baik. Maksudnya pendidikan dijadikan pusat perubahan 

tingkah laku manusia yang kurang baik untuk diarahkan 

menuju perubahan perilaku yang baik sesuai dengan yang 

diharapkan. 

       Sebagaimana dirumuskan dalam Undang- Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, 

pendidikan merupakan  usaha sadar dan terencana 

melalui proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya agar 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian kecerdasaan, akhlak mulia dan 
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
1
 

       Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, 

bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 

ajaran agama islam melalui kegiatan pembimbingan, 

pengajaran, latihan serta penganut agama lain agar 

terwujudnya kerukunan hingga kesatuan dan persatuan 

bangsa.
2
 

       Dalam sistem pendidikan, Pendidikan Agama Islam 

sangat diperlukan untuk mengembangkan keberagaam 

Islam peserta didik yang beragama Islam. dan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam telah sejajar dengan 

agama lain. agar tujuan warga negara dapat terwujud. 

                                                             
1
 Rois Mahfudz, Pendidikan Agama Islam(Jakarta: Erlangga, 

2011), 148. 
2
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 201. 



3 
 

Pendidikan Agama diharapkan mampu mewujudkan 

kehidupan keberagamaan sehingga mampu mewujudkan 

kepribadian yang utuh sejalan dengan pandangan hidup 

bangsa. 

Pendidikan Agama Islam harus diberikan sejak dini, 

mulai usia kanak- kanak, remaja bahkan sampai dewasa. 

Dalam Islam dikenal dengan istilah pendidikan sepanjang 

hayat. Artinya selama manusia hidup tidak lepas dari 

pendidikan karena setiap langkah hidup manusia pada 

hakikatnya adalah belajar, baik langsung maupun tidak 

langsung.  

Tujuan dari pendidikan Agama Islam setelah 

melakukan proses pendidikan Agama Islam di sekolah 

atau madrasah terdapat banyak pendapat mengenai 

diantaranya seperti menurut Al- Attas tujuan pendidikan 

Agama Islam adalah manusia yang baik. Marimba 

mengatakan tujuan Agama Islam terciptanya orang yang 



4 
 

berkepribadian muslim. Berbeda dengan Al- Abrasy 

yaitu terbentuknya manusia yang berakhlak mulia dan 

Menurut  Munir Al- Musyi tujuan akhir pendidikan Islam 

adalah manusia sempurna.
3
 

Pada jenjang pendidikan dasar, menengah 

pendidikan Agama Islam mutlak harus diberikan karena 

jenjang itulah terjadi pembentukan kepribadian, 

pembiasaan untuk menguasai konsep- konsep islam dan 

mengamalakannya dalam kehidupan. Selain itu pada 

jenjang pendidikan dasar maupun menengah harus 

terhapuskan karena ajaran yang eksklusif, kejam, kesan 

negatif lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

Seperti sekarang ini munculnya berbagai aliran- aliran 

sesat menyesatkan yang menimbulkan peselisihan 

keutuhan Islam sebagai agama yang sempurna.
4
 Maka 

dari itulah keberadaan fungsi dari pendidikan Agama 

                                                             
3
 Ibid., 205. 

4
 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, 207-208.  
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Islam sangatlah penting. Karena melalui pendidikan 

Agama Islam diharapkan mampu mencetak generasi 

yang sempurna terutama akhlak maupun moralnya.  

Akhlak merupakan roh islam yang mana agama 

tanpa akhlak seperti jasad yang tidak bernyawa. Akhlak 

adalah nilai yang menjamin keselamatan manusia dari 

siksa api neraka. Kedudukan akhlak dalam kehidupan 

manusia menempati tempat yang penting, sebagai 

individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh 

bangunnya suatu masyarakat tergantung pada 

akhlaknya.
5
 

Dalam pendidikan akhlak sudah sangat akrab 

ditengah kehidupan semua orang. Hampir semua orang 

mengetahui arti kata “akhlak” karena akhlak selalu 

dikaitkan dengan perilaku atau tingkah laku 

                                                             
5
Nasrul HS, Akhlak Tasawuf (Yogyakata: Aswaja pressindo, 2015), 

5-6.  
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manusia.
6
Istilah akhlak sering disamakan dengan istilah 

lain seperti, perangai, karakter, anggah- ungguh (Bahasa 

Jawa), sopan santun, etika, dan moral. Padahal akhlak 

memiliki pengertian khusus terlebih jika ditinjau dari asal 

usul katanya.
7
 

Ilmu akhlak tidak memberi jaminan seseorang 

menjadi baik dan berbudi luhur. Namun mempelajari 

akhlak dapat membuka mata hati seseorang untuk 

mengetahui yang baik dan buruk. Orang yang baik 

akhlaknya, biasanya banyak memiliki teman sejawat dan 

sedikit musuhnya seperti yang diungkapkan ahli : “Seribu 

kawan masih kurang satu musuh terlalu banyak”.
8
 Secara 

bahasa kata” baik” dapat diterjemahkan dari kata khair, 

shalih, hasan, ma’ruf atau dalam Bahasa Inggris berasal 

dari kata good.  

                                                             
6
 Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Ilmu Akhlak (Bandung: 

Pustaka setia, 2010), 5. 
7
Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf  (Yogyakarta: Kaukaba 

Dipantara, 2013), 4. 
8
 Ibid.,  
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Louis Ma’luf dalam kitabnya, Munjid mengatakan 

bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang telah 

mencapai kesempurnaan. Selanjutnya yang baik itu 

adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau 

nilai yang diharapkan kepuasan. Sedangkan kata “buruk” 

sebagai lawan dari kata ”baik” lebih menunjukkan 

pengertiannya pada sesuatu yang tidak sempurna dan 

tidak menyenangkan.
9
 

Pendidikan akhlak dalam dunia pendidikan harus 

lebih ditekankan, yang mana pada saat ini manusia 

dihadapkan pada permasalahan moral dan akhlak yang 

cukup serius, yang mana jika dibiarkan akan 

menghancurkan masa depan bangsa kita. Cara mencegah 

mengatasi berbagai hal yang terjadi pada era modern ini 

tidak cukup hanya dengan uang, ilmu pengetahuan dan 

                                                             
9
 Ibid., 35.  
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teknologi, tapi harus juga dibarengi dengan penanganan 

bidang mental dan spiritual serta akhlak mulia.
10

 

Dampak negatif dari perkembangan zaman yang 

ditandai dengan adanya kecenderungan menganggap 

bahwa satu-satunya yang membahagiakan kehidupan 

adalah nilai material. Sehingga manusia terlampaui 

mengejar materi, tanpa menghiraukan nilai – nilai 

spiritual yang sebenarnya berfungsi untuk mengendalikan 

akhlak manusia. Nilai- nilai spiritual yang dimaksudkan 

dalam islam adalah ajaran agama yang berwujud 

perintah, larangan dan anjuran, yang semuanya berfungsi 

untuk membina kepribadian manusia sebagai hamba 

Allah serta anggota masyarakat.
11

 

 

 

                                                             
10

 Mustofa,  Akhlak Tasawuf  (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 17. 
11

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 186. 
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Mengejar nilai materi saja tidak bisa dijadikan sarana 

untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Bahkan hanya 

menimbulkan bencana yang hebat, karena orientasi hidup 

manusia semakin tidak memperdulikan kepentingan 

orang lain. Sementara manusia tidak memerlukan agama 

yang untuk mengendalikan segala perbuatannya. 

Sehingga manusia yang kehilangan kendali akan 

terjerumus keberbagai penyelewengan dan kerusakan 

akhlak. Misalnya melakukan perampasan hak- hak orang 

lain, penyelewengan seksual dan terjadinya 

pembunuhan.
12

 

Dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan 

dari akhlak manusia yang diluar kendali maka perlu 

adanya pembinaan akhlak terutama dalam ajaran islam 

yaitu melalui rukun islam dan rukun iman. Dengan 

melalui pemahaman dan kesadaran akan apa yang 

                                                             
12

 Mustofa,  Akhlak Tasawuf, 17. 
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terkandung dalam rukun islam dan rukun iman yang 

diimplementasikan dalam kehidupan. Selain itu adanya 

pembiasaan diri dengan nilai- nilai mulia dalam 

kehidupan sehari- hari yang tertanam kuat menjadi jati 

diri. Sebagai umat islam tidak melupakan membaca al –

Qur’an  serta menggali dan memahami maknanya untuk 

diamalkan.
13

 

Ajaran akhlak dan moral dalam islam bersumber 

dalam al- Qur’an dan Hadist. Dalam hal ini, Rasulullah 

SAW telah memberikan petuah- petuah dan keteladanan 

kepada umatnya untuk berakhlak mulia. Sebab itulah, 

salah satu misi utama Nabi Muhammad SAW diutus ke 

bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
14

 

 

                                                             
13

Aminuddin, Aliaras Wahid, dan Moh Rofiq,  Membangun 

Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam (Jakarta: 

Graha Ilmu, 2006), 99. 
14

 Abdul Mustaqim, Akhlak Tasawuf , 4. 
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Maka dengan munculnya gejala yang kurang baik 

yang menimbulkan kenakalan anak tersebut perlu 

ditanamkan nilai- nilai akhlak sejak dini melalui 

pendidikan keluarga, sebagai manusia memiliki potensi 

yang dibawa sejak lahir dan sangat potendi untuk 

dikembangkan. Potensi tersebut tidak dapat berkembang 

dengan sempurna tanpa melalui proses pendidikan. Oleh 

karena itulah pentingnya pendidikan yang paling utama 

membentuk akhlak peserta didik. Anak yang memiliki 

kehidupan pribadi yang baik, tidak akandidapatkan 

kecuali anak tersebut telah dididik serta dibina dari 

segala aspek kehidupan yang dilandasi dengan nilai- nilai 

pendidikan
15

. 

 

 

                                                             
15

Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra- sekolah 

(Upaya Mengefektifkan Nilai- Nilai pendidikan Islam dalam Keluarga) ( 

Yogyakarta: CV. Venus Corporation, 2006), 53. 
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Undang- Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa fungsi 

pendidikan nasional mengembangkan kemampuan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab.
16

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada beberapa 

materi pendidikan Islam yang perlu diberikan kepada 

peserta didik terutama di Madrasah Tsanawiyah. Agar 

tujuan pendidikan Islam dapat tercapai sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Adapun materi pendidikan yang 

                                                             
16

Usman, Filsafat Pendidikan (Yogyakarta : Teras, 2010), 125. 
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dimaksudkan adalah pendidikan aqidah, ibadah akhlak, 

jasmani, rohani, intelektual dan sosial.
17

 

Selain itu, sejak kemunculan lembaga pendidikan 

madrasah baik pada masa klasik maupun masa modern di 

Indonesia, tidak dilepaskan dari sejarah Islam dan umat 

Islam itu sendiri. Kemunculan madrasah menjadi bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari misi islamisasi di 

Indonesia. Sehingga mengalami perubahan terutama 

dalam pembentukan kurikulum pendidikan Islam di 

Madrasah. Menurut Oemar Toumy al- Syaibani 

kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata 

pelajaran agama dan akhlak, mengembangkan seluruh 

aspek  jasmani, rohani dan akal, memperhatikan 

keseimbangan antara seluruh aspek duniawi dan ukhrawi, 

aspek lahir, aspek batin, aspek seni dan keindahan dan 

                                                             
17

Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra- sekolah 

(Upaya Mengefektifkan Nilai- Nilai pendidikan Islam dalam Keluarga), 

36. 
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mempertimbangkan perbedaan budaya dan tradisi yang 

ada dan dianut oleh masyarakat setempat.
18

 

Perlu diketahui bahwa Tuhan telah 

menganugerahkan “lidah” kepada manusia, sebagai alat 

pembantu untuk menerjemah dan menyampaikan ilmu- 

ilmu pengetahuan sehingga manusia menjadi makhluk 

utama dan termulia dari makhluk- makhluk lain. Dengan 

pancaran iman dan memiliki akal yang sempurna, 

manusia mengucapkan rasa syukur dengan menggunakan 

“lidah” yang fasih yaitu dengan mengucapkan pujian 

kepada Allah SWT. 

Karena itulah “lidah” merupakan suatu kenikmatan 

yang besar. Lidah mempunyai bentuk yang indah, kecil, 

dan menarik. Keimanan dan kekufuran seorang tiada 

terang dan jelas, selain dengan kesaksian “lidah”. Lidah 

mempunyai ketaatan yang besar dan mempunyai dosa 

                                                             
18

 Miftahul Ulum, Pendidikan Islam dan Realitas Sosial 

(Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2015),133. 
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yang besar pula. Anggota tubuh yang paling durhaka 

kepada manusia, ialah” lidah”. Lidah merupakan alat 

perangkap setan yang paling jitu untuk menjerumuskan 

manusia. Hanya dengan iman dan akal yang sempurna, 

manusia bisa memelihara dan menjaga dari bahaya- 

bahaya yang ditimbulkannya. Banyak kata yang bersajak 

yang dibuat orang dengan lidah: “Lidahnya Seperti 

Madu, Hatinya Seperti Empedu, Lidahnya Berbisa, 

Lidahnya Seperti Lidah Ular, Bercabang Dua, dan 

sebagainya. Memang bahaya – bahaya yang ditimbulkan 

dari lidah itu amat banyak, namun kebanyakan manusia 

tidak begitu memperhatikan, sehingga mengumbar 

lidahnya untuk berucap  seenaknya.
19

 Dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Sahal Ibn Sa’ad as- Sa’idi bahwa 

Rasulullah saw bersabda:  

                                                             
19

 Imam Al – Ghazali, Bahaya Lidah (Jakarta: Bumi aksara, 1992), 

1-2. 
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:َمْن  َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقالَ َعْن َسَهْل اِْبِن َسَعد 

رَُّكلَّهُ  َقِبِه َوَذْبَذِبِه َوَلْقَلِقِه َوَقْد  ُوِقَي الشَّ  ُوِقَي َشرَّ قَ ب ْ

       Artinya: “Barang siapa berjanji kepadaku akan 

menjaga apa yang ada diantara jenggot dan 

kumisnya (mulut) dan apa yang ada 

diantara dua kakinya (kemaluan), niscaya 

aku akan menjamin surga baginya”. (H.R. 

Bukhori) 

 

Qabqab adalah perut, dzabdzab adalah kemaluan 

laqlaq adalah lisan. Kebanyakan manusia binasa oleh 

ketiga syahwat itu. Bisa jadi yang dimulut adalah bahaya 

lisan, sebab mulut tempatnya lisan. Bisa jadi pula yang 

dimaksud dengan mulut adalah perut, karena perut adalah 

sumbernya.
20

 

 

 

                                                             
        

20
Ibid., 5-6. 
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Kitab Āfāt al- Lisān karya Imam Al- Ghazali yang 

merupakan salah satu kitab yang didalamnya terdapat 

beberapa hal yang menjelaskan bahaya lisan yang 

ditimbulkan lisan serta batasan- batasan dan sebab- sebab 

timbulnya bahaya lisan. Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam 

Al- Ghazali mencakup 20 bab yang membahas tentang 

berbagai macam bahaya lisan seperti Ucapan Tidak 

Berguna, Banyak Bicara, Berbincang Tentang Kebatilan, 

Berbantahan dan Berdebat, Permusuhan, berlagak Fasih, 

Ucapan Keji dan Cabul, Melaknat, Nyanyian dan Syair, 

Bergurau, Meremehkan Dan Mengejek, Membuka 

Rahasia, Janji Dusta, Dusta Dalam Ucapan Dan Sumpah, 

Menggunjing, Mengadu Domba, Lisan Yang Bercabang 

Dua, Menyanjung, Kesalahan Dalam Berkata- Kata, dan 

Pertanyaan Seputar Allah. 

Mengingat pentingnya untuk diteliti dan dibahas 

kajian bahaya lisan dalam Kitab Āfāt al- Lisān karya 
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Imam Al- Ghazali terkandung dalam pendidikan akhlak 

didalam materi akhlak yang mengalami kemerosotan 

kurangnya cakupan materi yang terkandung dalam materi 

pelajaran akhlak kelas VIII dan tentunya memerlukan 

solusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai bahaya lisan dalam penelitian ini 

penulis akan menjabarkan bahaya lisan yang tersirat 

pendidikan akhlak dalam kitab Āfāt al- Lisān Karya 

Imam Al- Ghazali serta penulis juga merelevansikannya 

dengan materi Akhlak di  Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah. 

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis 

ingin melakukan penelitian kepustakaan dengan 

mengkaji pendidikan akhlak dalam kitab Āfāt al- Lisān 

Karya Imam Al- Ghazali yang direlavansikan dengan 

materi Akidah Akhlak Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, 

maka penulis mengambil judul “Pendidikan Akhlak  
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Dalam  Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam Al- Ghazali 

dan Relevansinya Dengan Materi Akhlak  Kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyyah.” 

B. Rumusan Masalah  

       Dari latar belakang yang dikemukakan maka pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa materi pendidikan akhlak dalam Kitab Āfāt al- 

Lisān karya Imam al- Ghāzāli? 

2. Bagaimana relevansinya pendidikan akhlak dalam 

kitab Āfāt al- Lisān karya Imam al- Ghāzāli dengan 

materi Akhlak  kelas VIII Madrasah Tsanawiyah? 
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C. Tujuan Penelitian  

       Dari pokok permasalahan yang dibahas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan materi pendidikan akhlak dalam Kitab 

Ăfāt ăl- Lisān Karya Imam al- Ghāzāli. 

2. Menjelaskan pendidikan akhlak dalam kitab Ăfāt ăl- 

Lisān karya Imam al- Ghāzāli dengan Materi Akhlak 

Kelas VIII Madrasah Tsanawiyyah. 

D. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat hasil kajian ini ialah ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian ini diharapkan mampu menambah dan 

memberikan  pengetahuan yang berkaitan dengan 

teori- teori dalam materi Akidah Akhlak Kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pelaku pendidikan antara lain guru, murid, 

orang tua dan manusia pada umumnya, hasil 

penelitian ini bermanfaat untuk digunakan sebagai 

bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran baik 

disekolah maupun dalam kehidupan sehari- hari. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk 

mengembangkan metode berfikir analisis, dan 

menambah wawasan dalam bidang pendidikan dan 

dapat dijadikan rujukan bagi peneliti-peneliti yang 

akan datang. 

E. Kajian Teori dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

       Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk 

menjelaskan fenomena pada situasi, peneliti kualitatif 

juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang 

ada relevansinya dengan fokus penelitian ini. Sebelum 

penelitian ini dilakukan memang sudah ada penelitian-
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penelitian yang sejenis, akan tetapi dalam hal tertentu 

penelitian ini menunjukan adanya perbedaan.  

Skripsi pertama oleh Linda Ambarwati Program 

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN 

Ponorogo  2018 dengan judul “Pendidikan Akhlak Dalam 

Kitab Waşāyā Al- Abāi Lil Bānā’i Dan Relavansinya 

Dengan Pendidikan Karakter”. Hasil penelitiannya 

adalah dalam kitab tersebut menjabarkan akhlak terhadap 

Allah SWT dan Rasulullah saw, Akhlak terhadap diri 

sendiri, Akhlak terhadap orang tua dan Akhlak terhadap 

orang lain dan masyarakat. Akhlak terhadap Allah SWT 

dalam kitab Waşāyā al- Abāi Lil Bānā’i diantaranya tidak 

meremehkan kewajiban terhadap- Nya, taat terhadap 

perintah-Nya yaitu tidak meremehkan shalat fardu dan 

tidak melakukan larangan-Nya. Akhlak selanjutnya 

adalah khauf, raja’ atau takut dan harap serta berkarakter 

jujur dan tanggung jawab. 
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Adapun akhlak terhadap diri sendiri adalah harus 

memiliki jujur, amanah. Akhlak terhadap orang tua  dan 

teman dengan dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan 

lemah lembut karena murka kedua orang tua  adalah 

murka Allah juga. Kepada teman harus saling  tolong 

menolong dan senantiasa berbuat baik. 

Letak persamaan dalam penelitian ini adalah fokus 

penelitian dalam pendidikan akhlak dan teknis analisis 

data dengan content analysis atau analisis isi dengan 

metode deskripsi dalam kajian pustaka library research. 

Adapun perbedaannya pada penelitian terdahulu 

menggunakan pendidikan akhlak dalam kitab Waşāyā Al- 

Abāi Lil Bānā’i dan relevansinya dengan pendidikan 

karakter anak sedangkan penelitian ini menggunakan  

Pendidikan Akhlak  Dalam  Kitab Āfāt al- Lisān Karya 

Imam al- Ghāzāli dan Relevansinya Dengan Materi 

Aqidah Akhlak  Kelas VIII Madrasah Tsanawiyyah.  
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Sekripsi kedua oleh Fitri Mahani Arditia Program 

Studi Pendidikan Agama Islam di IAIN Ponorogo 2016 

dengan  judul skripsi “Nilai- Nilai pendidikan Akhlak 

dalam kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz 

dan Relevansinya dengan materi SKI di Madrasah 

Tsanawiyah kelas VII”. Hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa kepemimpinan KhalifahUmar Bin Abdul Aziz 

menerapkan kepemimpinan Islam karena berdasarkan 

nilai- nilai Islam. Pendekatannya menggunakan 

pendekatan sifat dan pendekatan perilaku. Sedangkan 

tipe kepemimpinannya adalah demokratis relevansinya 

terhadap materi SKI Madrasah Tsanawiyah kelas VII 

ditunjukkan oleh sifat terpuji Khalifah Umar Bin Abdul 

Aziz selama menjalankan pemerintahan. Diantara sifat 

tersebut adalah bertaqwa, wara’, zuhud, tawadhu’, adil 

dan sabar. Menurut penulis, enam sifat terpuji Khalifah 
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Umar Bin Abdul Aziz yaitu penyayang, pemaaf, jujur, 

berani, tegas, bijaksana, dan sebagainya.  

Letak persamaannya pada penelitiannya ini fokus 

pada penelitian library research menggunakan 

pendekatan deskriptif dan fokus pada pendidikan akhlak. 

Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut membahas 

mengenai pendidikan akhlak yang direlevansikan dengan 

Materi SKI di Madrasah Tsanawiyah kelas VII 

sedangkan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti 

direlevansikan dengan Materi Akidah Akhlak Kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah.  

Dan yang terakhir, penulis menggunakan telaah 

skripsi yang ditulis oleh Rodhiyan Afwana Jurusan 

Pendidikan Agama Islam tahun 2015 yang berjudul 

Nilai- Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Al- Adab Fi 

Al- Din Karya Abi Hamid Muhammad Al- Ghazali dan 

Relevansinya Dengan Materi Akhlak Kelas XII 
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Madrasah  Aliyah Program Keagamaan.  Hasil penelitian 

ini bahwa menunjukkan teori tentang akhlak dalam kitab 

Al- Adab Fi Al- Din Karya Abi Hamid Muhammad Al- 

Ghazali ditinjau dari segi induk akhlak dan pokoknya 

dan terdapat kesesuaian antara materi akhlak dalam kitab 

Al- Adab Fi Al- Din Karya Abi Hamid Muhammad Al- 

Ghazali dengan materi akhlak kelas XII Madrasah  

Aliyah Program Keagamaan. Letak persamaannya 

menggunakan pendekatan kualitatif  jenis pendidikan 

library research dengan metode analysis content. 

Perbedaannya penelitian ini direlevansikan dengan 

Materi Akhlak Kelas XII Madrasah  Aliyah Program 

Keagamaan.  

Dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini 

berbeda dari penelitian tersebut. Penelitian ini 

menjelasakan materi akhlak dalam Kitab Āfāt al- Lisān 



27 
 

Karya Imam al- Ghāzāli yang membahas akhlak menjaga 

lidah manusia dari bahaya lisan yang ditimbulkan.    

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya 

pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta 

pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika 

ilmiah.
21

 

2. Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

kepustakaan (library research). Yang dimaksud kajian 

pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya 

                                                             
       

21
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), 81. 
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bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap 

bahan pustaka.
22

 Yaitu salah satu jenis metode 

penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat 

penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, 

dan lain sejenisnya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha 

Ratna, metode kepustakaan merupakan metode 

penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan 

melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, 

yaitu perpustakaan.
23

 

G. Data dan Sumber Data 

1. Data penelitian 

       Menurut Pohan bahwa data adalah fakta, 

informasi, atau keterangan. Keterangan yang 

merupakan bahan baku dalam penelitian untuk 

dijadikan bahan pemecahan  masalah atau bahan untuk 

                                                             
        

22
Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: 

IAIN, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 2018), 53. 
       

23
Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 190. 
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mengungkapkan suatu gejala. Mengingat ia masih 

berwujud bahan baku, bahan itu perlu di olah terlebih 

dahulu agar dapat berguna sebagai alat pemecahan 

masalah atau guna merumuskan kesimpulan-

kesimpulan penelitian.
24

 

2. Sumber data penelitian 

       Sumber data yang dijadikan bahan- bahan dalam 

kajian ini dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:  

1. Sumber data primer mencakup data pokok yang 

dijadikan objek kajian, yakni data yang mencakup 

tentang pengkajian ini. Adapun sumber utama yang 

digunakan adalah Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam 

al- Ghāzāli dan Buku Akhlak Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah. 

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang 

digunakan untuk menunjang penelaahan data- data 

                                                             
24

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 204. 
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yang dihimpun sebagai pembanding data primer. 

Dengan kata lain yang dimaksud disini adalah 

buku- buku yang ditulis oleh tokoh- tokoh lain 

yang berkaitan dengan masalah dalam kitab ini, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, Beni. Ilmu 

Akhlak. Bandung: Pustaka setia, 2010. 

2) Al- Ghāzāli, Imam. Bahaya Lidah. Jakarta: 

Bumi aksara, 1992. 

3) Al- Ghazali, Imam. Ihya’ ‘Ulumuddin. 

Semarang: As- Syifa’. 1994.  

4) Alim, Muhammad. Pendidikan Agama Islam. 

Bandung: PT Rosdakarya, 2006. 

5) Aminuddin, Aliaras Wahid, dan Moh Rofiq.  

Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui 

Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Graha Ilmu, 

2006. 
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6) Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000. 

7) Hawwa, Sa’id. Mensucikan Jiwa: Konsep 

Tazkiyatun Nafs Terpadu. Jakarta: Robbani Pers. 

2001. 

8) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia 

No. 165 th 2014, Tentang Pedoman Kurikulum 

Madrasah  2013 Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Bahasa Arab Di Madrasah 

9) Ibn Rusn, Abidin. Pemikiran Al- Ghazali 

tentang Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 1998. 

10) Nasrul HS, Akhlak Tasawuf . Yogyakata: 

Aswaja pressindo, 2015.  

11) Nata, Abudin.  Akhlak Tasawuf . Jakarta: Raja 

Grafindo persada, 2009. 
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12) Ulum, Miftahul. Pendidikan Islam dan Realitas 

Sosial. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2015.  

13) Yudi Prahara, Erwin. Materi Pendidikan Agama 

Islam. Ponorogo: STAIN Po Press, 2009. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik penelitian yang dimaksud adalah cara yang 

dipakai dalam mengumpulkan data. Dalam literatur lain, 

teknik penelitian sering disebut metode pengumpulan 

data.
25

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dari 

sumber yang berupa buku dan sebagainya yang di 

peroleh dari sumber primer dan sumber sekunder.
26

 

       Data yang ada dalam kepustakaan tersebut 

dikumpulkan dan diolah dengan cara: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang 

diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan 

                                                             
25

Ibid., 165. 
26

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 236. 
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makna dan keselarasan makna antara makna yang satu 

dengan yang lain.  

b. Organizing, yaitu menyatakan data-data yang 

diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.  

c. Penemuan hasil temuan, yaitu melakukan analisis 

terhadap hasil pengorganisasian data dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang 

telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan 

masalah.
27

  

I. Teknik Analisis Data 

       Analisis data dalam penelitian kajian pustaka 

(library research) adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari pustaka, baik 

sumber primer maupun sekunder, sehingga dapat mudah 

                                                             
27

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta,1997), 24. 
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dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain.
28

 

       Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis isi atau kajian isi (content analysis). Kajian isi 

adalah teknik apapun yang untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karakteristik  pesan, dan 

dilakukan secara objektif dan sistematis. Weber 

menyatakan bahwa kajian isi adalah metodologi 

penelitian yang memanfaatkan perangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau 

dokumen.
29

 Adapun menurut Miles dan Huberman ada 3 

macam kegiatan analisis data, sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
28

Tim Penyusun STAIN PONOROGO, Pedoman Penulisan Skripsi 

Kuantitatif, Kualitatif, Library dan PTK revisi 2018 (Ponorogo: STAIN 

Po Press, 2018), 58. 
29

Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), 163. 
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1. Reduksi   

Yaitu proses pemilihan, pemokusan,  penyederhanaan, 

pentransformasian data mentah yang terjadi dalam 

catatan- catatan lapangan tertulis. 

2. Model data (Data Display) 

Yaitu suatu proses dapat memilih bentuk dalam 

memahami apa yang dianalisis biasanya 

menggunakan teks naratif agar teks tidak berserakan. 

3. Penarikan kesimpulan  

Yaitu  proses menyimpulkan makna dari seluruh data 

yang tersedia.
30

 

Sedangkan dalam buku Sugiyono dengan berjudul 

Metode Penelitian Kombinasi bahwa analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

                                                             
30 Emir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 

2012), 129-134. 
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yang akan dipelajari dan yang terakhir membuat 

kesimpulan yang tepat.
31

 

       Metode ini digunakan untuk menganalisis data- data 

kepustakaan yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini 

memberi pemahaman terhadap nilai- nilai pendidikan 

akhlak  dalam Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam al- 

Ghāzāli dan relevansinya dengan Materi Aqidah Akhlak 

Kelas VIII  Madrasah Tsanawiyah. 

J. Sistematika Pembahasan 

       Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan 

agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah 

sistematika pembahasan yang mencakup bab- bab yang 

membahas masalah- masalah yang telah tertuang dalam 

rumusan masalah. Untuk lebih lengkapnya sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 332. 
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       Bab I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, 

telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

       Bab II, berisikan tentang kajian Teori tentang 

Pendidikan Akhlak, dan Materi Aqidah Akhlak Kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah sebagai acuan menjadi 

landasan dalam melaksanakan penelitian kajian pustaka 

ini.  

       Bab III, paparan data yang berisi biografi pengarang, 

kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam al- Ghāzāli. 

       Bab IV, berisi analis data, dalam bab ini peneliti 

menganalisis tentang pendidikan akhlak dalam Kitab Āfāt 

al- Lisān Karya Imam al- Ghāzāli serta relevansinya 

dengan Materi Akhlak Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. 
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       Bab V, penutup  yang  merupakan inti dari 

keseluruhan penelitian ini yang melisputi kesimpulan 

dari penelitian ini dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

       Pendidikan merupakan suatu sistem untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala 

aspek kehidupan. Kata pendidikan tersebut memiliki 

istilah lain dalam pendidikan Islam diantaranya  at- 

tarbiyah, at-Ta’lim, dan at-Ta’dzib. At-Tarbiyah 

secara bahasa berarti mendidik mengasuh, memimpin, 

mengasuh (anak). At-Ta’lim diartikan sebagai 

mengajar dan melatih. Sedangkan at-Ta’dzib secara 

harfiah berarti pendidikan akhlak atau menyucikan 

diri dari perbuatan akhlak yang buruk, terdidik atau 
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terpelihara dengan baik, dan berarti pula yang beradab 

sopan.
32

 

      Menurut Ibrahim  Bafadol dalam Jurnal 

Pendidikan Akhlak, pendidikan akhlak adalah ikhtiar 

atau usaha manusia dewasa untuk mengarahkan 

peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa 

kepada Allah Ta‟ala dan berakhlak karimah.
33

 

  Pendidikan akhlak menurut Imam al- Ghāzāli 

seperti yang dikutip oleh Drs. Mustaqim dalam buku 

Pemikiran Pendidikan Islam (kajian tokoh klasik dan 

kontemporer) dikatakan bahwa “Pendidikan akhlak 

dapat diartikan sebagai usaha secara sungguh-sungguh 

untuk merubah akhlak yang buruk kearah akhlak yang 

baik dengan jalan mujahadah dan riyadhah”, Imam 

Ghāzāli menambahkan bahwa akhlak itu dapat diubah, 

                                                             
32

Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2010), 8-

15.  
33

 Ibrahim Bafadol, Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam” 

Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 0 6 No.12 (Bogor: Juli 2017),46.  
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maka karena itulah tujuan nasihat, pelajaran dan 

pendidikan.
34

 

Menurut Imam al- Ghāzāli dalam Kitab Ihya’ 

Ulumuddin mengenai pendidikan akhlak atau disebut 

dengan budi pekerti terdapat beberapa pendapat yang 

berbeda- beda. Menurut beberapa ulama budi pekerti 

yang baik adalah dimana seseorang itu tidak 

bertengkar, tidak menyakiti, tidak berburuk sangka 

justru berbuat baik menggembirakan manusia, dan 

menjauhi larangan Allah SWT. Sedangkan sebaliknya 

budi pekerti yang buruk ialah suatu perbuatan yang 

suka marah, suka bertengkar  berbuat kejahatan, keji 

dan suka menyakiti orang lain.
35

 

 

                                                             
34

Mustaqim,  Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik 

dan Kontemporer, (Semarang: Pustaka Fajar, 1999) cet. ke-1, 91. 
35

Imam Al- Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin  (Semarang: As- Syifa’, 

1994), 106. 
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Al Khalqu diartikan menciptakan makhluk dan al 

khuluqu artinya budi pekerti. Al Khalqu artinya bentuk 

lahiriyahnya sedangkan al khuluqu  bentuk 

batiniyahnya.
36

 Allah telah menghubungkan  jasad 

manusia dengan tanah dan ruh.  Al khuluqu  berarti 

budi pekerti ibarat keadaan yang menetap didalam 

jiwa. Jika dalam keadaan itu muncul perbuatan- 

perbuatan yang baik itulah yang dinamakan budi 

pekerti baik apabila dalam keadaan jiwa itu muncul 

perbuatan – perbuatan yang buruk itulah yang 

dinamakan budi pekerti buruk.
37

 

Adapun cabangnya budi pekerti ada budi pekerti 

yang seperti terciptanya lahir dan batin yaitu budi 

pekerti yang tidak bisa dirubah.
38

Cara menuju pada 

pendidikan akhlak yang baik adalah dengan 

menghilangkan perilaku yang jelek dan akhlak yang 

                                                             
36

Ibid., 107. 
37

Ibid., 108. 
38

Ibid., 120. 
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buruk. Secara kodrat manusia terlahir dalam keadaan 

suci dalam keadaan baik, untuk itulah yang 

membuatnya berakhlak baik ataupun buruk dengan 

adanya pendidikan yang diperolehnya. Untuk 

mencapai kesempurnaan manusia dalam pertumbuhan 

memerlukan pendidikan, ilmu pengetahuan dan 

makanan.
39

 

      Menurut al- Ghāzāli, pendidikan merupakan 

proses memanusiakan manusia sejak manusia lahir 

hingga akhir hayatnya melalui berbagai ilmu 

pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk 

pengajaran secara bertahap yang menjadi tanggung 

jawab kedua orang tua dan masyarakat menuju 

pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi insan 

                                                             
39

Ibid., 132. 
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kamil yang mengarahkan pada kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
40

 

2. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Pendidikan dan akhlak memiliki hubungan yang 

sangat erat kaitannya. Dengan bantuan akhlak dapat 

merumuskan tujuan pendidikan secara keseluruhan 

mencapai terbentuknya akhlak yang mulia, manusia 

yang sempurna, dan berkepribadian muslim. 

Dalam buku Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia 

karangan Abuddin Nata dikatakan bahwa berbicara 

masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara 

tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali 

dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa 

tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. 

Muhammad Athiyah al- Abrasyi misalnya mengatakan 

bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa 

                                                             
40

Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 56-57. 
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dan tujuan pendidikan Islam, pendapat Ahmad D. 

Marimba bahwa tujuan utama pendidikan Islam 

adalah identik dengan tujuan hidup setiap Muslim, 

yaitu untuk menjadi hamba Allah SWT, yaitu hamba 

yang percaya dan menyerahkan diri kepada- Nya 

dengan memeluk agama Islam.
41

 

3. Manfaat Pendidikan Akhlak 

      Berkenaan dengan manfaat mempelajari Ilmu 

Akhlak  dalam buku Akhlak Tasawuf dan Karakter 

Mulia Abudin Nata mengutip dari Ahmad Amin yang 

mengatakan bahwa tujuan mempelajari Ilmu Akhlak 

dan permasalahnnya menyebabkan kita dapat 

menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang 

baik dan buruk. Bersikap adil termasuk baik, 

sedangkan bersikap zalim termasuk perbuatan buruk 

membayar hutang kepada pemiliknya termasuk 
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perbuatan baik, sedangkan mengingkari utang 

termasuk perbuatan buruk.
42

 

   Kemudian dalam kitab Âyyūh al- Wālād, 

Pendidikan akhlak bertujuan untuk menjadikan 

pribadi muslim yang bertakwa, dan taat akan syari'at 

islam serta menjunjung nilai-nilai islami.
43

 

4. Metode Pendidikan Akhlak 

  Sesungguhnya misi utama Nabi Muhammad 

SAW adalah menyempurnakan akhlak yang 

mulia.
44

Adapun cara pembinaan akhlak menggunakan 

berbagai macam cara diantaranya sebagai berikut: 

a. Sarana Peribadatan 

       Menurut analisis Imam al- Ghāzāli bahwa 

konsep pembinaan akhlak yang jelas terdapat 

dalam rukun Islam.Pertama, mengucapkan 
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syahadat yang berarti semua harus tunduk dan 

patuh pada aturan Allah dengan menjalankan 

perintah dan menjauhi larangan- Nya. Kedua, 

mengerjakan shalat lima waktu agar dijauhkan dari 

perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, menunaikan 

zakat yaitu agar orang yang melaksanakan bersih 

jiwa dari sifat kikir,mementingkan diri sendiri dan 

dapat mengangkat derajat manusia. Keempat, puasa 

dapat melatih diri untuk menahan diri dari 

perbuatan keji yang dilarang. Kelima, menunaikan 

haji pembinaan akhlak yang lebih besar dibanding 

yang lainnya karena menuntut persyaratan banyak 

seperti harus menguasai ilmu, kemauan keras, 

bersabar, sehat fisik, biaya yang banyak dan rela 

meninggalkan tanah air dan harta kekayaannya.
45
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b. Pembiasaan  

       Dengan pembiasaan yang dilakukan sejak kecil 

dapat membentuk akhlak manusia karena 

kepribadian manusia itu dibentuk melalui 

pembiasaan. Jika manusia terbiasa melakukan 

kejahatan maka akan menjadi orang yang jahat dan 

sebaliknya. Dapat pula dilakukan dengan adanya 

paksaan yang lama kelamaan jika terbiasa 

dilakukan akan tidak jadi kebiasaan bukan paksaan 

lagi.
46

 

c. Keteladanan  

       Akhlak yang baik tidak hanya dapat diambil 

dari pelajaran, intruksi dan larangan. Namun, juga 

sangat diperlukan dengan menanamkan akhlak 
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dengan pemberian kisah, cerita, maupun peristiwa 

contoh teladan yang baik dan nyata.
47

 

       Menurut al- Ghāzāli, apapun pendidikan harus 

mengarah pada pembentukan akhlak yang mulia. 

Sedangkan ciri- ciri akhlak mulia ialah banyak 

malu, sedikit menyakiti orang, banyak perbaikan, 

lidah banyak yang benar, sedikit bicara banyak 

kerja, sedikit terperosok kepada hal- hal yang tidak 

perlu, berbuat baik, menyambung silaturahim, 

lemah lembut, penyabar, banyak berterima kasih, 

rela kepada yang ada, dapat mengendalikan diri 

ketika marah, kasih sayang, dapat menjaga diri dan 

murah hati kepada fakir miskin, tidak mengutuk 

orang, tidak suka memaki, tidak tergesa- gesa 

dalam pekerjaan, tidak pendengki, tidak kikir, tidak 

penghasud, manis muka, bagus lidah, cinta pada 
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jalan Allah, benci dan marah karena Allah. Maka 

untuk mengadakan perubahan seorang anak yang 

berbuat akhlak tercela maka dapat dilakukan 

dengan melakukan perubahan akhlak sebaliknya.
48

 

       Dalam karyanya Ihya’ ‘Ulum Ad- Din tentang 

pendidikan,  al- Ghāzāli menggunakan dua metode 

yang ditempuh dalam pembentukan akhlak, yaitu 

dengan riyadhoh yaitu melatih anak ddik untuk 

membiasakan dirinya pada budi pekerti yang baik 

dan pengalaman yaitu memperkenalkan 

kekurangan- kekurangan yang dimiliki anak didik 

secara langsung tanpa melalui teori terlebih dahulu 

dengan berteman dengan orang yang berbudi baik, 

mengambil pelajaran dari musuhnya, dan belajar 

langsung dari masyarakat secara umum. Metode 

yang lain yaitu dengan memerhatikan 
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perkembangan kepribadian anak didik sesuai 

perkembangan jiwa dan intelektualnya.
49

 

5. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

       Secara garis besar ruang lingkup akhlak adalah 

sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, 

khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. 

Akhlak dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek, 

dimulai akhlak terhadap Allah, hingga kepada 

makhluk (manusia, binatang, tumbuhan, dan benda 

yang tak bernyawa) serta akhlak terhadap lingkungan. 

Berikut ini ruang lingkup akhlak: 

a. Akhlak Terhadap Allah 

       Yang dimaksud akhlak terhadap Allah ialah 

perbuatan yang seharusnya diakukan manusia 

sebagai makhluk kepada Allah. Akhlak terhadap 
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Allah bisa diwujudkan dengan perbuatan sebagai 

berikut: 

1) Beribadah kepada Allah SWT. 

       Hubungan manusia dengan Allah 

diwujudkan dalam bentuk ritual peribadatan 

seperti shalat, puasa, zakat dan haji.  

2) Mencintai Allah SWT diatas segalanya.  

      Mencintai Allah melebihi cintanya kepada 

apa dan siapapun dengan jalan melaksanakan 

segala perintahnya dan menjauhi larangan-Nya, 

mengharapkan ridha- Nya, mensyukuri nikmat 

dan karunia- Nya, menerima dengan ikhlas, 

semua qadha’ dan qadar- Nya setelah 

berikhtiar, meminta pertolongan, memohon 

ampunan, bertawakkal, dan berserah diri hanya 

kepada- Nya merupakan salah satu bentuk dari 

mencintai Allah SWT.  
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3) Berdzikir kepada Allah SWT.  

      Mengingat Allah SWT dalam berbagai 

situasi (lapang, sempit, senang, susuh) 

merupakan salah satu wujud akhlak manusia 

kepada Allah dinjurkan dalam kitab – Nya. Dia 

menyuruh orang mukmin untuk berdzikir 

kepada- Nya dengan sebanyak- banyaknya. 

Dengan berdzikir manusia akan mendapat 

ketenangan.
50

 

b. Akhlak terhadap sesama manusia 

Di dalam al- Qur’an menekankan bahwa 

setiap orang hendaknya didudukkan secara wajar. 

Tidak masuk rumah orang lain tanpa izin, jika 

bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan 

yang keluar adalah yang baik dan benar. Jangan 

mengucilkan seseorang atau kelompok lain, tidak 
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wajar pula berprasangka buruk tanpa alasan, atau 

menceritakan keburukan orang lain dan menyapa 

atau memanggilnya dengan sebutan buruk. Selain 

itu, yang melakukan kesalahan hendaknya meminta 

maaf.  

c. Akhlak terhadap lingkungan  

Akhlak terhadap lingkungan bersumber dari 

fungsi manusia sebagai khalifah. Yaitu manusia 

sebagai pemimpin segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia, baik binatang, tumbuh- tumbuhan 

maupun benda- benda tak bernyawa. Khalifah 

berarti mengayomi, memelihara, membimbing, 

agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaannya. Manusia harus bertanggung jawab 

tidak melakukan kerusakan bahkan setiap 
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kerusakan terhadap lingkungan  harus dinilai 

sebagai kerusakan kepada diri manusia sendiri.
51

 

B. Materi Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah 

1. Pengertian Materi Akidah Akhlak 

       Akidah-Akhlak di Madrasah Tsanawiyah adalah 

salah satu mata pelajaran PAI yang merupakan 

peningkatan dari akidah dan akhlak yang telah 

dipelajari oleh peserta didik di  tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar. Peningkatan tersebut 

dilakukan dengan cara  mempelajari tentang rukun 

iman mulai dari iman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari 

akhir, sampai iman kepada Qada’ dan Qadar yang 

dibuktikan dengan dalil-dalil naqli dan aqli, serta 

pemahaman dan penghayatan terhadap al-asma’ al-

husna dengan menunjukkan ciri-ciri perilaku 
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seseorang dalam realitas kehidupan individu dan 

sosial serta pengamalan akhlak terpuji dan 

menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-

hari.
52

 

Secara substansial mata pelajaran Akidah-Akhlak 

memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada peserta didik untuk mempelajari dan 

mempraktikkan akidahnya dalam bentuk pembiasaan 

untuk melakukan akhlak terpuji dan menghindari 

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Al-akhlak 

al-karimah ini sangat penting untuk dipraktikkan dan 

dibiasakan oleh peserta didik dalam kehidupan 

individu, bermasyarakat dan berbangsa, terutama 

dalam rangka mengantisipasi dampak negatif dari era 
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globalisasi dan krisis multidimensional yang melanda 

bangsa dan Negara Indonesia.
53

 

2. Tujuan Materi Akidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah 

Pada dasarnya tujuan pokok akhlak adalah agar 

setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, 

berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai 

dengan ajaran Islam. Tujuan akhlak dibagi menjadi 

dua macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umumnya adalah membentuk keprbadian 

seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik 

secara lahiriah maupun batiniah. Adapun tujuan 

akhlak secara khusus, diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi 

Muhammad SAW 
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b. Menjembatani kerenggangan antar akhlak dan 

ibadah 

c. Mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak 

dalam kehidupan.
54

 

Adapun tujuan materi Aqidah Akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah, diantaranya: 

a. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 

pemupukan dan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta 

didik tentang akidah Islam sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan 

dan ketakwaannya kepada Allah SWT. 

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak 

mulia dan menghindari akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari hari, baik dalam kehidupan 
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individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari 

ajaran dan nilai- nilai akidah Islam.
55

 

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Akidah Akhlak 

       Ruang lingkup Materi Akidah Akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah terutama kelas VIII, meliputi: 

a. Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah 

Islam, Sifat- sifat Allah, Al-Asma’Al- Husna, Iman 

kepada Allah, Kitab- Kitab Allah, Rasul- rasul 

Allah, Hari Akhir serta Qada’ Qadar. 

b. Aspek akhlak terpuji terdiri atas ber tauhid, ikhlas, 

taat, khauf, tobat, tawakkal, ikhtiar, sabar, syukur, 

qanaah, tawadduk, husnuzan, tasamuh, dan 

ta’awun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan 

remaja. 
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c. Aspek akhlak tercela meliputi kufur, syiri’ riya’, 

nifaq, ananiyah, putus asa, gadab, tamak, takabur, 

hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. 

d. Aspek adab meliputi  adab beribadah, adab salat, 

membaca Al- qur’an, dan adab berdo’a, adab 

kepada orang tua dan guru, adab kepada saudara, 

teman, dan tetangga, adab terhadap, lingkungan, 

yaitu pada binatang, dan tumbuhan, ditempat 

umum, dan dijalan. 

e. Aspek kisah teladan meliputi: Nabi Sulaiman a.s 

dan umatnya, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus a.s, Nabi 

Ayyub a.s, Kisah Sahabat: Abu Bakar r.a, Umar 

Bin Khattab r.a, Ustman bin Affan r.a, dan Ali bin 

Abi Thalib r.a.
56
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4. Materi Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah 

a. Akhlak Terpuji Pada Diri Sendiri 

1) Tawakal 

       Tawakal berasal dari وّكل yang berarti 

menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan 

urusan kita kepada orang lain. Tujuannya, untuk 

mendapat kemaslahatan dan menghilangkan 

kemudharatan. 

2) Ikhtiar 

       Ikhtiar secara bahasa artinya memilih. 

Secara istilah ikhtiar adalah usaha seorang 

hamba untuk memperoleh apa yang 

dikehendakinya. orang yang berikhtiar berarti 

dia memilih suatu pekerjaan kemudian dia 

melakukan pekerjaannya dengan sungguh-

sungguh agar dapat berhasil dan sukses.  
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3) Sabar 

       Sabar berarti menahan, mencegah atau 

tabah. Menurut istilah sabar adalah menahan diri 

dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian 

menahan lisan dari keluh kesah serta menahan 

anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. 

4) Syukur 

       Syukur ialah sesuatu yang menunjukkan 

kebaikan dan penyebarannya. Sedangkan secara 

istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada 

Allah Swt. dengan carataat kepada-Nya, tunduk 

dan berserah diri hanya kepada Allah Swt. serta 

beramar makruf nahi mungkar.  

5) Qana’ah 

      Qona’ah ialah menerima keputusan Allah 

Swt. dengan tidak mengeluh,  merasa puas dan 

penuh keridhaan atas keputusan Allah Swt., 
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serta senantiasa tetap berusaha sampai batas 

maksimal. Qana’ah artinya merasa cukup 

terhadap pemberian rezeki dari Allah Swt.  

6) Tasamuh 

       Tasamuh’ berarti toleransi. Sedangkan 

menurut istilah, tasamuh’ berarti sama-sama 

saling berlaku baik, lemah lembut dan saling 

memaafkan. Sifat tasamuh’ adalah rasa saling 

menghargai antara sesama manusia dalam batas-

batas yang digariskan oleh ajaran Islam. 

7) Tawadhu’ 

Tawadhu’ adalah rendah hati dan tidak 

sombong. Orang yang tawadhu’ adalah orang 

menyadari bahwa semua kenikmatan yang 

didapatnya bersumber dari Allah SWT. 
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8) Ta’awun 

Ta`awun adalah tolong-menolong antar 

sesama umat manusia dalam hal kebaikan, 

supaya saling melengkapi dalam memenuhi 

kebutuhan pribadi maupun kebutuhan 

bersama.
57

 

b. Akhlak Tercela 

1) Ananiyah 

Ananiyah disebut juga egois (keakuan), 

yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan 

kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang 

lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak 

sesuai dengan ajaran Islam. 
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2) Putus Asa 

Putus asa adalah perilaku yang merasa 

bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan 

mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-

cita, dan ia tidak mau berusaha untuk 

melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa 

berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi.  

3) Gadhab 

Gadhab berarti marah atau pemarah. 

Gadhab termasuk sifat tercela, karena marah itu 

bersumber dari setan. 

4) Tamak 

Tamak berarti rakus hatinya. Sedang 

menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia 

(harta) terlalu berlebihan tanpa memperhatikan 

hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. 

Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang 
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bersifat rakus terhadap dunia menyebabkan 

manusia menjadi hina, sifat ini digambarkan 

oleh beliau seperti orang yang haus yang hendak 

minum air laut, semakin banyak ia meminum air 

laut, semakin bertambah rasa dahaganya.  

5) Hasad 

Hasad atau dengki adalah perasaan tidak 

senang terhadap orang lain yang mendapatkan 

nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat 

hasad selalu iri hati jika melihat orang lainhidup 

senang. 

6) Dendam 

Dendam artinya berkeinginan untuk 

membalas. Allah Swt sangat membenci orang 

yang pendendam, karena sifat pendendam sangat 

membahayakan dan merugikan orang lain. 

7) Ghibah 
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Ghibah artinya mengumpat atau 

menggunjing yaitu perbuatan atau tindakan yang 

membicarakan aib orang lain. Sebab-sebab 

timbulnya ghibah yaitu Ingin menghilangkan 

perasaan marah. Jika telah terlampiaskan 

marahnya ia merasa puas,  Kemegahan diri, 

seseorang yang ingin dikatakan hebat, dan 

mewah atau megah, Mengaggap orang lain 

lemah, rendah dan hina. 

8) Fitnah 

Fitnah artinya perkataan yang bermaksud 

menjelekkan orang seperti menodai nama baik, 

merugikan kehormatan orang lain. 

9) Namimah 

Menurut bahasa namimah berasal dari 

bahasa Arab yang artinya adu domba. Namimah 

menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu 
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yang tidak disenangi. Baik yang tidak senang itu 

orang yang diceritakan ataupun orang yang 

mendengarnya. Kita biasa menyebutnya dengan 

“adu domba”. Cara menyampaikan sesuatu itu 

biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi 

ada kalanya dengan tulisan, isyarat atau dengan 

sindiran.
58

 

c. Adab Terhadap Orang Tua 

 Bagi setiap muslim wajib berbakti kepada 

kedua orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang 

baik. Di antara adab bergaul dengan orang tua 

adalah sebagai berikut.: 

1) Mencintai dan sayang kepada kedua orang tua 

2) Menaati keduanya 

3) Menanggung dan menafkahi orang tua 
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4) Menjauhi ucapan atau tindakan yang 

menyakitkan hati orangtuanya meskipun sepele, 

seperti berkata “Ah.”  

5) Tidak memanggil orang tua dengan namanya 

6) Tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak 

mendahuluinya dalam berjalan 

7) Mendo’akan keduanya baik mereka masih hidup 

atau sudah wafat 

8) Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua 

setelah orang tua telah wafat.
59

 

d. Adab pada Guru 

Sosok guru tidak akan pernah lepas dari 

kehidupan kita. Mulai dari kita kecil sampai kita 

dewasa kita akan bertemu terusdengan sosok guru. 

Seorang yang di-gugu (dipatuhi) dan ditiru ini 

menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-
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muridnya agar mereka menjadi seseorang yang 

dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan 

kualitas yang dimilikinya. Adapun adab terhadap 

guru, di antaranya adalah: 

1) Menghormati dan menghargainya. 

2) Tidak mencari-cari kelemahan dan 

kesalahannya. 

3) Tidak membicarakannya dengan yang dia tidak 

senangi (ghibah), bahkan membelanyaketika di-

ghibah oleh orang lain. 

4) Mendoakannya dari kejauhan semoga diberi 

pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. 

Memohon ampunan dan kesejahteraan untuk 

guru. 

5) Mengambil manfaat dari kebaikan sang guru, 

dan tidak mencontohnya andai kata ia 

melakukan kekhilafan. 
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6) Menjaga adab berbicara saat berbincang 

dengannya 

7) Taat kepada guru kita dalam semua perkara 

kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Swt 

dan Rasulullah Saw.  

8) Meminta izin kepada guru kita untuk bertanya 

atau pergi dari majelis. 

9) Memberi salam kepada guru apabila berjumpa 

dan sentiasa hormat kepadanya. 

10) Memberi perhatian besar dalam pengajaran 

guru, duduk dengan sopan dan senantiasa dalam 

keadaan tenang.
60
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e. Adab Bergaul dengan Saudara dan Teman 

       Adab atau etika bergaul yang benar-benar 

harus kita perhatikan adalah sebagai berikut: 

1) Memilih teman bergaul dan bersahabat harus 

dengan orang yang baik akhlaknya 

2) Harus pandai memilih dan memilah teman 

bergaul untuk kepentingan dunia dan akhirat 

kita, terkadang adat-istiadat, budaya dan prilaku 

seseorang itu saling mempengaruhi.
61

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61

 Ibid., 120-125. 



73 
 

BAB III 

KITAB ĀFĀT AL- LISĀN KARYA 

  IMAM AL- GHĀZĀLI DAN KANDUNGAN 

  MATERI AKIDAH AKHLAK DI DALAMNYA 

A. Biografi Imam al- Ghāzāli 

1. Sejarah Kelahiran Imam al- Ghāzāli 

       Nama lengkap al- Ghāzāli adalah Abu Hamid 

Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al- Ghāzāli. 

Namanya kadang diucapkan Ghazzali (dua z) yang 

artinya tukang pintal benang, karena pekerjaan 

ayahnya tukang pintal benang wol. Sedangkan yang 

lazim namanya Ghazalah nama kampung kelahirannya 

di Thus, wilayah Khurasan.
62

 Al- Ghāzāli  lahir pada 

450 H (1059 M).
63
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Meskipun berprofesi sebagai pemintal wol, orang 

tuanya sangat memerhatikan pendidikan putra-

putranya.
64

 Ayahnya adalah seorang pengikut tasawuf 

yang meninggal dunia sejak al- Ghāzāli masih kecil. 

Sebelum wafat ia telah menitipkan al- Ghāzāli kepada 

sufi untuk mendapatkan pemeliharaan dan bimbingan 

hidupnya.
65

 

Al- Ghāzāli adalah seorang ulama yang cerdas 

dan tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang 

dimilikinya. Al- Ghāzāli pernah menjadi guru di 

Madrasah Nizamiyah di Nizabur pada Tahun 499 H, 

tetapi hal itu hnya berlangsung selama dua tahun, 

selanjutnya kembali ke Tus untuk mendirikan sekolah 

bagi para fuqoha dan sebuah pondok untuk para sufi.
66
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Imam al- Haramain (Abdul Malik bin Abdillah 

bin Yusuf) adalah guru al- Ghāzāli. Dia adalah 

seorang ulama yang terkenal dengan panggilan Abdul 

Ma’ali dan sebutan Dhiyauddin. Karena kebesarannya, 

Imam al- Haramain dipercaya oleh Perdana Menteri 

Nizam al- Muluk untuk menjadi rektor dari Madrasah 

( Universitas) Nizamiyah di Nisabur. Kepada Imam 

al- Haramain inilah Al- Ghāzāli belajar langsung.
67

 

Al- Ghāzāli menderita sakit dan meninggal di dan 

wafat di Tabristan, sebuah wilayah di Provinsi Tus, 

pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 H/ 1 Desember      

1111 M dengan meninggalkan tiga orang putri dan 

seorang putra (Hamid) yang telah meninggalkannya 

lebih dahulu.
68
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2. Sejarah Pendidikan Imam Al- Ghāzāli 

Al- Ghāzāli merupakan adalah seorang pemikir 

yang hasil karyanya berbagai bidang disiplin  ilmu 

mulai ilmu kalam, fiqh, tasawuf, ilmu agama, ilmu 

akhlak, politik dan autobiografi dan lainnya. Hampir 

300 buah buku hasil karyanya. Sebagian besar 

karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan  sedikit 

lainnya dalam bahasa Persia.  Karena keahliannya ia 

dijuluki sebagai Bukti Kebenaraan Islam (Hujjatul 

Islam) dan Hiasan Agama (Zainuddin), Samudra yang  

Menenggelamkan (Syaikhul Shuffiyyin), Guru Besar 

Para Sufi (Imamul Muqorrobin).  Pendidikan Imam al- 

Ghāzāli berawal dari belajar al- Qur’an kepada 

ayahnya sendiri. Sejak kecil al- Ghāzāli senang belajar 

ilmu pengetahuan. Setelah sepeninggal ayahnya beliau 

mendapat pesan untuk didik dengan baik sampai harta 

orang tuanya habis. Setelah habis harta kedua orang 
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tuanya al- Ghāzāli tetap menuntut ilmu dengan 

mengabdi pada sebuah sekolahan.
69

 

Selama dua puluh tahun di Jurjan al- Ghāzāli 

belajar ilmu agama,  juga belajar bahasa Arab dan 

Persia dengan gurunya Imam Abu Nashir al- 

Isma’iliy. Setelah itu al- Ghāzāli melanjutkan 

pendidikannya di Nizabur belajar dengan Imam 

Haramain Diya’uddin al- Juwaini. Disinilah ia belajar 

berbagai macam cabang ilmu pengetahuan seperti 

ilmu ushul fiqih, mantiq, retorika, logika, filsafat dan 

ilmu kalam.  

Selanjutnya ia mengabdikan diri di madrasah 

Nizhamiah. Setelah gurunya al- Juwaini meninggal, ia 

melanjutkan belajarnya di daerah Mu’askar dan 

menetap selama 5 tahun. Berkat intelektualnya, pada 

usia 43 tahun al- Ghāzāli diangkat menjadi guru besar 
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di Nizamiyah. Setelah kedudukan jabatan harta yang 

melimpah, ia tetap belum merasa puas dan akhirnya ia 

mengasingkan diri menuju dunia sufi di Damaskus. 

Dan kembali lagi mengajar di Madrasah Nizamiyah di 

Nisabur. Pada saat itulah al- Ghāzāli mulai menulis 

karyanya.
70

 

3. Karya- karya Imam al- Ghāzāli 

       Karyanya Imam al- Ghāzāli yaitu sebagai berikut: 

a. Tujuan- tujuan Filsafat  (Maqasid al- Falasifah) 

b. Penyelamat dari Kesesatan (al Munqiz min al- 

Dhalal) 

c. Timbangan yang Lurus (al- Qisthasu al- Mustaqim) 

d.  Timbangan Amal (Mizan al-‘amal) 

e. Awal Hidayah Tuhan (Bidayatu al Hidayah) 

f.  Naiknya Orang yang Mencapai Jalan Tuhan (Mi’ 

raj al Salikin) 
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g.  Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama (Ihya’ 

‘Ulumuddin) 

h. Ayyuh al- Walad 

i. Al Basith fii furu’i al madzhab 

j. Keberantakan Para Filosuf (Tahafut al- 

Falasifah).
71

 

B. Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam al- Ghāzāli 

       Kitab ini selesai dikarang oleh Hujjatul Islam Imam 

al- Ghāzāli mengemas pendidikan akhlak dalam bentuk 

per bab. Seperti kitab kuning yang lainnya nama 

pengarang  kitab ini tidak mencantumkan boigrafi 

penulis, tahun terbit maupun hak cipta penerbit. Penulis 

menyampaikan suatu karya lebih didorong oleh 

keinginan untuk menyampaikan sesuatu yang 

diketahuinya kepada masyarakat, mereka merasa 

berkewajiban untuk menyampaikan ilmu yang 
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dimilikinya. Mereka berharap apa yang ditulis itu dapat 

menjadi tuntunan atau suri tauladan bagi masyarakat. 

Sehingga hak terbit suatu karya tidak dimonopoli oleh 

satu penerbit, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua 

kalangan.  

       Dalam kitab Āfāt al- Lisān, Imam al- Ghāzāli 

menyampaikan bahwa lisan merupakan salah satu 

ciptaan Allah untuk membantu manusia berucap 

menyampaikan ilmu- ilmu dan lainnya berbentuk kecil 

namun besar dosanya apabila tidak menjaganya dari 

bahaya yang ditimbulkannya.  Selain itu, Beliau juga 

mengutarakan beberapa pendidikan akhlak agar manusia 

menghindari bahaya lisan yang diuraikan dalam 20 bab 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Ucapan Tidak Berguna 

       Menurut al- Ghāzāli diamnya orang mukmin 

adalah berfikir (tafakkur). Pandangannya atau 
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penglihatannya adalah mengambil pelajaran dan 

ucapannya adalah dzikir. Modal utama seorang 

hamba adalah waktu. Ketika waktu yang dimiliknya 

digunakan untuk suatu tidak penting dan tidak 

bernilai maka ia telah menyia- nyiakan waktu.
72

 

Rasulullah bersabda:  

هِ ي ِن ِغِ ي ِ اَلِمَِِهِ ك ِر ِت َِء ِرِ مَِالِ ِمِ َلِسِ ا ِِنِ سِ حِ ِنِ مِ   

Artinya:“Bagian yang baik dari keislaman seseorang 

adalah meninggalkan apa yang tidak 

berguna baginya”.(HR. Tirmidzi dan Ibnu 

Majah) 

 
       Batasan ucapan yang tidak berguna yaitu apabila 

ucapan itu tidak berdosa, dan tidak membahayakan 

harta dan diri manusia itu sendiri, mengucapkan yang 

tidak penting dan tidak berhubungan dengan diri 

sendiri.
73

 Cara mengatasinya dengan menyakinkan 
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diri dan menanamkan kepastian bahwa kematian 

sudah menanti dihadapannya.
74

 Sehingga akan 

dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang 

diucapkannya. Selain itu, dapat dilakukan dengan 

mengasingkan diri dari ucapan yang tidak penting dan 

mengutamakan diam berkata seperlunya saja. 

2. Banyak Bicara 

       Banyak bicara mencakup berbicara yang tidak 

berguna dan menyampaikan sesuatu yang berguna 

yang berlebihan melebihi kebutuhannya. Orang yang 

mengatakan berguna bisa menyampaikan dengan kata 

yang singkat atau dengan mengulanginya. Cara 

mengatasinya sama dengan mengatasi ucapan yang 

tidak berguna.
75
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3. Berbincang Tentang Kebatilan 

       Kebatilan adalah berbicara tentang maksiat 

seperti menceritakan masalah wanita, minuman keras, 

tempat orang yang fasik kemewahan orang kaya, 

orang yang berbuat akhlak tercela. Salman al- Farisi 

berkata:  

“ Manusia yang paling banyak dosanya pada hari 

kiamat adalah orang yang paling banyak berbicara 

maksiat kepada Allah”.  

4. Berbantahan dan Berdebat 

       Perbuatan ini merupakan larangan agama yang 

menyebabkan pertengkaran antar manusia. Rasulullah 

bersabda bahwa “Barang siapa yang berbantah- 

bantahan tidak dijamin selamat dari fitnahnya”. Oleh 

sebab itu apabila mendengar ucapan yang benar maka 

benarkanlah. Apabila ucapan itu berbau dusta dan 

tidak ada sangkut pautnya dengan agama  maka 
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diamlah. Perdebatan yang dimaksudkan untuk 

menjatuhkan orang lain yang memperlihatkan 

kelebihan dan kekurangan orang lain. Berdebat juga 

tidak akan terlepas dengan menyakiti hati orang 

lain.
76

 Cara mengatasinya dengan menghilangkan 

kesombongan diri yang menampakkan kelebihannya, 

menahan diri untuk tidak berdebat.
77

 

5. Permusuhan  

       Permusuhan merupakan perselisihan antar satu 

pihak dengan pihak yang lain yang bermulai dari 

perbuatan atau ucapan yang menjatuhkan satu sama 

lain. Menurut sebagian ulama permusuhan dapat 

menghancurkan agama. Cara mengatasinya yaitu 

dengan menjaga lisan dan membatasi diri dari 

permusuhan.
78
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6. Berlagak Fasih 

       Berlagak fasih baik yang dilakukan dalam 

berpidato yang tujuannya untuk mengetarkan hati 

agar terus diingat kebaikannya. Adapun dalam 

berbicara sehari- hari dengan tampak fasih 

dipaksakan akan menunjukkan kemahiran dalam 

berbicara. Rasulullah saw sangat membenci orang 

yang banyak bicara dan berlagak fasih ketika 

berbicara. 

       Hal ini dapat diatasi dengan berbicara seperti 

biasanya dengan tujuan memberi pemahaman dengan 

orang yang diajak berbicara dan membatasi diri agar 

tidak berlebih- lebihan dalam berbicara. Meski 

terlihat sepele berlagak fasik juga  termasuk 

perbuatan tercela.
79

 

7. Ucapan Keji dan Cabul 
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       Dalam kitab Āfāt al- Lisān ucapan yang 

menyakiti hati orang yang mendengarkan adalah 

ucapan keji. Seperti mencaci, mencela, menjelekkan 

orang lain dan lainnya. Rasulllullah besabda bahwa 

“Jauhilah ucapan keji, karena Allah tidak menyukai 

ucapan keji dan membuat- buat keji”.  Cara mengatasi 

dengan menghindari ucapan keji dengan 

menggunakan kiasan yang sekiranya diucapkan tidak 

membuat malu orang yang bebicara. Seperti 

mengucapkan buang air kecil atau buang air besar 

lebih sopan dibanding dengan ucapan kencing atau 

berak.
80

 

8. Melaknat  

       Melaknat temasuk perbuatan tercela. Rasulullah 

telah melarang umatnya mengutuk dengan kata- kata 

laknat Allah, murka Allah atau  neraka jahannam. 
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Mengutuk tidak boleh ditujukan kepada siapapun 

kecuali kepada orang memiliki sifat yang jauh dari 

Allah yaitu dzolim dan kufur. Dalam mengutuk 

hendaknya seorang mengikuti syariat karena melaknat 

itu ada bahayanya. Terdapat 3 golongan orang yang 

pantas  dilaknat yaitu pelaku kekufuran, pelaku 

bid’ah, dan pelaku kefasikan.
81

 

9. Nyanyian dan Syair 

       Sesungguhnya melagukan syair dan 

menyusunnya tidak diharamkan asalkan tidak 

mengandung unsur kata- kata yang tidak baik. syair 

biasanya mengandung pujian, celaan, kekaguman dan 

kedustaan.
82
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10. Bergurau 

       Gurauan tidak semuanya diperbolehkan. 

Bergurau yang berlebihan dan terus menerus inilah 

yang termasuk perbutan tercela. Dengan gurauan 

yang berlebihan  dapat mengurangi kewibawaan 

seorang.
83

 

11. Meremehkan Dan Mengejek 

        Meremehkan dan mengejek adalah perbuatan 

tercela karena menyakiti perasaan orang lain. 

Meremehkan orang lain dengan menertawakan agar 

melecehkan orang lain termasuk dosa besar. 

Mermehkan adalah membeberkan aib dan kekurangan 

orang lain dan menertawakannya. Jika dilakukan 

dihadapan orang lain maka bisa dikatakan 

menggunjing. 
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12. Membuka Rahasia 

              Membuka rahasia termasuk perbuatan yang 

meremehkan hak orang lain. Membuka rahasia 

termasuk berkhianat. Sesungguhnya 

menyembunyikan rahasia adalah salah satu kebaikan 

karena barang siapa yang menjaga rahasia orang lain 

akan dijaga rahasianya oleh Allah.  

13. Janji Dusta 

       Janji dusta merupakan janji seorang namun tidak 

ada niatan untuk menepati janji, sama saja orang yang 

munafik. Ingkar janji merupakan tanda- tanda 

kemunafikan. Rasulullah bersabda bahwa 

sesungguhnya janji adalah hutang.
84
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14. Dusta Dalam Ucapan dan Sumpah 

       Dusta berarti berbohong atau tidak mengatakan 

kebenarannya. Meskipun dusta dalam ucapan dan 

sumpah merupakan dosa besar namun ada dusta yang 

diperbolehkan apabila 3 hal yaitu berdusta dengan 

maksud mendamaikan, berdusta dalam peperangan 

dan berdusta kepada suami istri (untuk 

membahagiakannya).  

15. Menggunjing 

       Menggunjing merupakan  membicarakan orang 

lain tanpa sepengetahuannya, baik kekurangan fisik, 

nenek moyang, akhlak, ucapan dan lainnya. Dalam 

Āfāt al- Lisān  perbuatan menggunjing disamakan 

dengan pelaku menggunjing memakan daging 

saudaranya yang telah mati.
85
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        Menggunjing tidak hanya dengan lisan, 

menggunjing dilakukan dengan menirukan gerakan 

seseorang, menggunjing dengan tulisan, menggunjing 

dengan ucapan. Menggunjing dilakukan karena 

beberapa faktor diantaranya melampiaskan emosi, 

mengimbangi teman- teman, khawatir dijadikan objek 

gunjingan, karena dituduh, untuk membanggakan diri, 

kedengkian, gurauan, mengejek. Menggunjing dapat 

diatasi dengan menasehati diri, meyakini semua 

perkara sebagian dari iman. Barang siapa yang kuat 

imannya akan tercegah dari gunjingan.
86

 

       Orang yang menggunjing wajib menyesali 

perbuatannya karena sesungguhnya jika bertobat 

diampuni dosanya oleh Allah. Lebih bainya 

penggunjing meminta maaf kepada orang yang 

digunjingkan, jika orang yang digunjingkan sudah 
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meninggal dunia maka perbanyak istighfar, do’a 

untuknya dan banyak berbuat baik.
87

 

16. Mengadu Domba 

       Mengadu domba (namimah) membeberkan suatu 

yang tidak disenangi jika dibeberkan. Baik dalan 

bentuk tulisan maupun ucapan. pengadu domba 

adalah pemutus hubungan persahabatan yang 

sebelumnya hubungannya baik menjadi renggang.
88

 

17. Lisan Bercabang Dua 

       Orang yang berlisan dua adalah sumber fitnah 

dan petaka kerjanya hanya bolak balik diantara dua 

orang yang bermusuhan. Hal ini sama dengan 

perbuatan yang munafik. 
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18. Menyanjung 

       Menyanjung atau memuji yaitu ungakapan 

melebih- lebihkan seseorang. Akibatnya dapat 

mengakibatkan kesombongan diri seseorang. Untuk 

itulah bagi orang yang dipuji untuk tidak 

menyombongkan dirinya.
89

  

19. Kesalahan Dalam Berkata- Kata 

       Salah dalam berkata- kata maksudnya ketika 

seorang tidak ada yang meluruskan kesalahan dalam 

urusan agama kecuali para ulama yang fasih. Namun 

jika kesalahan pada seorang yang kurang pengetahuan 

dan kefasihannya, maka Allah mengampuni dosanya 

karena kurangnya pengetahuannya.
90
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20. Pertanyaan Seputar Allah 

       Pertanyaan seputar Allah maksudnya pertanyaan 

orang awam tenang sifat- sifat Allah, kalam Allah dan 

lainnya. Padahal untuk orang awam adalah yang 

paling penting mengamalkan apa yang ada di dalam 

al- Qur’an.
91

 

                                                             
91

 Ibid.,189.  



95 
 

BAB IV 

ANALISIS MATERI  

AKIDAH AKHLAK DALAM KITAB  

ĀFĀT AL- LISĀN KARYA IMAM AL- GHĀZĀLI 

A. Kandungan Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Āfāt al- 

Lisān Karya Imam al- Ghāzāli 

       Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai usaha 

sadar yang mengarahkan pada perilaku manusia yang 

menciptakan perilaku lahir dan batin agar menjadi 

manusia yang berbudi pekerti luhur, mampu melakukan 

kebaikan dan menjauhi keburukan yang menjadi 

kepribadian yang utuh bagi dirinya. Dengan adanya 

pendidikan akhlak diharapkan mampu menciptakan 

kehidupan yang damai.  
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Sedangkan materi pendidikan akhlak dapat diperoleh 

dari berbagai sumber. Salah satunya  kitab yang 

membahas pendidikan akhlak yaitu  Kitab Āfāt al- Lisān 

karya Imam al- Ghāzāli. Kitab tersebut lebih menjelaskan 

tentang pendidikan akhlak seseorang agar dapat 

menghindarkan diri dari bahaya lisan yang ditimbulkan.  

Menurut penulis, pendidikan akhlak dalam kitab Āfāt 

al- Lisān menjelaskan hubungan secara horizontal yaitu 

hubungan dengan sesama manusia. Sebagaimana yang 

telah dijelaskan dalam teori ruang lingkup pendidikan 

akhlak yang mencakup akhlak terhadap Allah, Akhlak 

terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap 

lingkungan. Sedangkan dalam kitab Āfāt al- Lisān hanya 

membahas mengenai hubungan diri sendiri dengan 

sesamanya.  
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Dalam kitab Āfāt al- Lisān menjelaskan agar selalu 

berhati- hati dalam berbicara. Sebab tanpa disadari 

ucapan berguna menjadi tidak berguna karena tidak 

melihat batasan ucapan yang tidak berguna. Baik selain 

telah menyia- nyiakan waktu juga terdapat bahaya lisan 

bisa saja ucapan mengandung unsur riya’, takabur, serta 

bisa saja menyakiti hati orang yang diajak bicara. Oleh 

karena itu, seseorang harus mengirakan apa yang 

diucapkan seperlunya saja agar tidak menyia- nyiakan 

waktu. Dalam pepatah mengatakan bahwa waktu adalah 

uang. Sehingga harus pandai- pandai memanfaatkan 

waktu agar tidak menjadi orang yang rugi dunia dan 

akhirat.  

Menurut penulis penyakit lidah menyebabkan akhlak 

yang tidak baik. Sebab itu hendaknya membatasi bicara 

yang tidak berarti dengan seperlunya saja. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam buku Mensucikan Jiwa “Intisari 
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Ihya’ Ulumuddin bahwa sesungguhnya bagi orang- orang 

yang meninggalkan dzikrullah dan sibuk dengan hal yang 

mubah yang tidak bermanfaat baginya maka orang 

tersebut termasuk orang yang merugi. Padahal diamnya 

orang mukmin merupakan tafakkur, penglihatannya 

merupakan pengambilan pelajaran, dan ucapan 

merupakan dzikir. Sebagaimana sabda Rasulullah 

bahwa,“ Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang 

adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna 

baginya”.   

Dalam mendidik akhlak Imam Ghazali 

menggunakan konsep takhalli, yakni mengosongkan diri 

dari akhlak tercela serta membebaskan jiwa dari hawa 

nafsu duniawi yang dapat menjerumuskan manusia pada 

kerakusan dan bertindak layaknya binatang.
92

 Sehingga 

“menjaga diri” diartikan sebagai menjaga diri dari sisi 
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lahir maupun dari sisi batin. Hal itu bertujuan agar dapat 

dekat dengan Allah dan memberi manfaat bagi dirinya 

dan orang lain. Dengan demikian, tujuan dari pendidikan 

akhlak dapat terealisasi dengan baik. 

Menurut penulis berbicara apapun yang tidak ada 

manfaatnya meskipun tidak mengandung dosa tetap saja 

termasuk perbuatan tercela. Sebagaimana disebutkan 

oleh QS. an- Nisa’: 114 bahwa “Tidak ada kebaikan pada 

kebanyakan bisikan- bisikan mereka keuali bisikan – 

bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau 

berbuat amar ma’ruf atau mengadakan perdamaian 

diantara manusia”. Lebih baik diam dari pada berbicara 

yang tidak ada manfaatnya. 

Pendidikan akhlak yang lain Imam Ghazali 

mengajarkan agar manusia terhindar dari ucapan 

kebatilan. Menurut Imam Ghazali bahwa ragam kebatilan 

jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Berbicara 
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kebatilan maksudnya membicarakan sesuatu yang 

berkenaan dengan wanita seperti kecabulan, tempat- 

tempat minum- minuman keras, tempat maksiat.  

Menurut penulis, ketika seorang menganggap 

banyak bicara suatu hal yang remeh bisa saja terjerumus 

kedalam kebatilan. Dan sungguh berdosa besar bagi 

pelakunya sebagaimana menurut hadis Nabi saw 

bersabda bahwa “Orang yang paling besar dosanya pada 

hari kiamat adalah orang yang paling banyak melibatkan 

diri dalam pembicaraan yang batil”. Oleh karena itulah 

Allah  memerintahkan manusia untuk selalu memohon 

perlindungan agar tidak terlibat ke dalam ucapan 

kebatilan dan senantiasa manusia menjaga dirinya dan 

meninggalkan ucapan kebatilan.  
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Setelah pembahasan ucapan, selanjutnya mengenai 

berbantahan dan berdebat yang dapat mengakibatkan 

pertengkaran, saling menghujat, dendam dan kejahatan 

lainnya. Dalam hadis Rasulullah saw bersabda,“ 

Tinggalkanlah saling berbantahan, karena saling 

berbantahan tidak dapat dipahami hikmahnya dan tidak 

dapat dijamin selamat dari fitnahnya”. Oleh karena itu 

setiap mendengar ucapan benar maka benarkan jika salah 

dan tidak ada sangkut paut dengan agama maka diam 

saja.  

Menurut peneliti, sesuai dengan paparan diatas diam 

adalah salah satu cara agar dapat terhindar dari 

berbantahan dan berdebatan. Selain itu, hendanya 

tertanam dalam diri seseorang agar selalu 

mengintrospeksi diri mengoreksi kesalahan untuk 

menahan berbicara meski sulit bagi semua orang. 

Menghindari perdebatan memang dianggap sulit 
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terkadang sudah menjadi watak seseorang yang mau 

menang sendiri dengan berambisi pendapatnya yang 

paling benar. Seharusnya ketika pada forum 

mengungkapkan pendapat haruslah muncul sifat saling 

menerima dan menghargai pendapat seseorang dan 

mengutamakan keputusan bersama sehingga tidak 

menimbulkan perdebatan dan berbantahan yang berujung 

pada perselisihan antar sesama. 

Pembahasan yang lain mengenai pendidikan akhlak 

yang dijelaskan dalam kitab Āfāt al- Lisān yaitu 

permusuhan. Mengendalikan lisan itu sulit ketika 

permusuhan hingga berlebihan saat mengemukakan 

alasan. Sebab, permusuhan dapat memanaskan hati dan 

amarah yang akan membekaskan kedengkian. Sehingga 

akan menyakiti hati lawannya dan mengumbar lidah 

mengucapkan keburukannya.  
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Dari pembahasan tersebut, menurut penulis ketika 

seorang mampu mengendalikan dirinya dari amarah 

maka tidak akan  muncul permusuhan. Ucapan yang 

menjatuhkan lawan dengan mengungkapkan aib lawan 

yang menimbulkan permusuhan semakin memuncak. 

Jika seorang tertanam jiwa yang ikhlas mampu 

memaafkan kesalahan seseorang dan mampu menghargai 

serta menyelesaikan permasalahan dengan amar ma’ruf 

maka tidak akan muncul permusuhan. Sebab permusuhan 

itu dibenci oleh Allah sebagaimana hadist Rasulullah “ 

Orang yang dibenci Allah adalah orang yang paling keras 

dalam pertengkaran”.   

Setelah pembahasan permusuhan dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai berlagak fasih yang merupakan 

ucapan yang dipaksakan dengan berlagak fasih melebihi 

kebiasaan dengan  maksud pamer agar dipuji oleh orang 

lain. Berbeda dengan ucapan mubaligh atau pembicara 
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yang menggunakan ucapan kata- kata yng bagus agar 

dapat menarik perhatian pendengar. Orang yang berlagak 

fasih sangatlah dibenci oleh Rasululah sebagaimana 

hadis Rasulullah” Sesungguhnya orang yang paling aku 

benci dari kalian dan tempatnya paling jauh dariku 

adalah orang yang banyak bicara, bermulut besar dan 

berlagak fasih dalam berbicara”. 

Menurut penulis ketika seorang yang berkata tidak 

seperti kebiasaannya maka termasuk dalam ucapan 

berlagak fasih. Sebagaimana dalam buku Mensucikan 

Jiwa Intisari Ihya’ Ulumuddin yang termasuk ucapan 

berlagak fasih ialah orang yang bertele- tele dalam 

berbicara, setiap sajak ucapannya dibuat- buat yang 

terlihat ucapannya mengada- ngada. Selain termasuk 

ucapan berlagak fasih, ucapannya tidak memberikan 

pemahaman tentang apa yang dimaksud. Sehingga 
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penyampaian ucapan secara berlebihan dan tidak ada 

gunanya.
93

 

Pendidikan akhlak dalam kitab Āfāt al- Lisān 

selanjutnya adalah ucapan keji dan cabul termasuk 

ucapan yang tercela dan dilarang karena dapat menyakiti 

orang lain. Biasanya orang yang sering mengatakan 

kotor, berbeda dengan ucaan kebatilan pada pembahasan 

sebelumnya, ucapan keji dan kotor dapat dihindari 

dengan kata kiasan seperti kata qadhi al- hajat lebih 

utama dan sopan dari pada langsung mengatakan kencing 

dan berak. Biasanya ucapan keji dan kotor digunakan 

untuk mencaci maki dan menjelekkan orang lain atau 

sesuatu yang tidak biasanya. Pada dasarnya ucapan kotor 

itu ada tingkatan yang berbeda sebab kebudayaan disuatu 

daerah.  
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Menurut peneliti, ketika akan mengatakan suatu 

maka hendaknya memilah- milah kata yang tepat ketika 

berbicara dengan siapapun. Dan setiap daerah meski 

mempunyai bahasa khas tersendiri. Belum tentu 

perkataan di suatu daerah itu baik menurut daerah yang 

lain. Oleh karena itu, agar terhindar dari ucapan keji 

maka harus pandai- pandai memilih kata yang tepat 

untuk berbicara agar tidak menimbulkan pemusuhan dan 

menghindari celaan dari orang lain. Sebagaimana dalam 

buku Fikih Akhlak agar seseorang memilih kata- kata 

yang diucapakan agar membuat orang lain senang dan 

bahagia. Dan larangan untuk tidak menggunakan kata- 

kata yang tidak layak untuk diucapkan. Sebagaimana 

dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 104” Hai orang 

–orang yang beriman, janganlah katakan (kepada 

Rasulullah) perhatikalah kami (ra’ina) tetapi katakanlah 

lihatlah kami dan dengarkanlah (kalian). Bagi orang- 
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orang kafir siksaan yang pedih”. Kata ra’ina menurut 

pendapat yaitu perkataan orang Yahudi untuk mengejek 

dan merendahkan Rasulullah saw.
94

 

Selanjutnya pembahasan menjauhkan diri dari 

perbuatan tercela yaitu melaknat dimana melaknat atau 

mengutuk adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. 

Namun, berdasarkan teori Imam Ghazali bahwa terdapat 

tiga golongan yang pantas dilaknat atau dikutuk yaitu 

mengutuk pelaku kafir, mengutuk pelaku bid’ah, dan 

mengutuk pelaku kefasikan. Ketiga golongan itu pantas 

mendapatkan kutukan. Pada umumnya masalah 

mengutuk atau melaknat dianggap remeh, sebab lisan 

sudah biasa mengatakannya. Padahal orang mukmin 

bukanlah pengutuk. Oleh karena itu, tidak baik jika 

memandang remeh mengutuk sesama orang muslim 

kecuali terhadap orang kafir.  

                                                             
       

94
 Musthafa Al- Adawy, Fikih Akhlak (Jakarta:Qisthi Press, 
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Menurut penulis, mengutuk atau melaknat termasuk 

perbuatan yang dibenci Allah. Untuk itu dari pada sibuk 

dengan urusan kutuk mengutuk, lebih baik berdzikir 

kepada Allah, jika tidak maka diam dapat selamat. Allah 

akan membalas perbuatan orang yang melaknat, 

sebagaimana hadis Rasulullah saw “Janganlah kalian 

saling melaknat dengan mengucapkan,” Semoga laknat 

dan kemurkaan Allah menimpamu atau mengucapkan 

semoga Allah memasukkan ke dalam neraka”. 

Dalam kitab Āfāt al- Lisān selanjutnya membahas 

mengenai nyanyian dan syair. Menurut teori dalam buku 

Bahaya Lisan syair adalah kata- kata. Yang baik adalah 

baik yang buruk adalah buruk. Namun tergila- gila 

dengan syair adalah tercela. Rasulullah saw 

bersabda,“Penuhnya perut dengan nanah busuk lebih baik 

dari dari pada penuh dengan syair”. Menurut pembahasan 

pada Kitab Āfāt al- Lisān nyanyian dan syair yang 
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dilarang apabila nyanyian dan syair tersebut berisi 

ungkapan pujian yang berlebihan, kekaguman dan 

kedustaan. Seperti contoh syair:  

Andai hanya nyawa yang ada padanya 

Ia akan tetap memberikannya 

Maka, bertakwalah orang yang meminta 

       Syair diatas menggambarkan puncak dermawan 

seseorang. Jika orang yang dimaksud bukan dermawan, 

maka penyair berdusta. Jika benar orang dermawan maka 

melebih- lebihkan memang bagian dari watak syair.  

       Menurut penulis membuat syair tidak diharamkan 

namun apabila syair mengandung kedustaan, pujian yang 

berlebihan serta unsur yang tidak baik maka tidak 

diperbolehkan. Sebagaimana yang diungkapkan pada 

pembahasan diatas, tidak semua orang menyukai 

nyanyian atau syair dengan alasan yang berbeda- beda. 

Nyanyian atau syair tidak untuk diyakini kebenarannya 
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karena berisi celaan, pujian yang berlebihan maka 

sungguh tidak diperbolehkan. Dan sesungguhnya syair 

yang baik adalah yang terdapat hikmahnya. Sebagaimana 

dalam buku Mencucikan Jiwa pada pembahasan 

Nyanyian dan Syair bahwa Rasulullah saw bersabda,” 

Sesungguhnya diantara syair ada hikmahnya”. 

Pendidikan akhlak selanjutnya yang akan dibahas 

mengenai bergurau. Bergurau dilarang apabila berlebihan 

dilakukan terus menerus. Gurauan dapat menimbulkan 

banyak tertawa yang akan mematikan hati, menimbulkan 

kedengkian, dan menjatuhkan wibawa seseorang. 

Sebagaimana ungkapan sahabat Rasululah yakni Umar 

bin Khattab,” Barang siapa sering bergurau maka akan 

dianggap remeh”. Sedangkan bergurau yang tidak 

dilarang yaitu seperti Rasulullah sewajarnya cukup 

dengan tersenyum menampakkan putih giginya tetapi 

tidak bersuara dan para sahabatnya bergurau yaitu 
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bergurau yang tidak mengucapkan kecuali kebenaran, 

tidak menyakiti hati orang lain, tidak berlebihan, dan 

tidak sering tertawa.  

Menurut penulis, ketika bersenda gurau memang 

tidak merasa apa yang dilakukannya itu sebenarnya telah 

dilarang dan termasuk perbuatan tercela. Bersenda gurau 

bermaksud untuk kesenangan sesaat. Sebab jika bergurau 

yang mengandung kebaikan itu dilakukan secara 

berlebihan terus menerus yang dapat mengakibatkan 

waktu terbuang sia- sia untuk permainan yang tidak ada 

gunanya. Justru malah menjatuhkan kewibawaan 

seseorang. Selain itu bersenda gurau yang berlebihan 

menyebabkan terputusnya persaudaraan. Namun, apabila 

bersenda gurau seperti apa yang dilakukan Rasulullah  

dan para sahabatnya  sebagaimana yang dijelaskan diatas 

maka bersenda gurau diperbolehkan.  
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Pembahasan selanjutnya mengenai meremehkan dan 

mengejek juga termasuk dalam pendidikan akhlak dalam 

kitab Āfāt al- Lisān. Meremehkan yakni membeberkan 

aib kekurangan seseorang dengan ditirukan perbuatan 

dan ucapannya didepan orang yang diremehkan seperti 

mengandung unsur menggunjing, namun tidak termasuk 

menggunjing. 

Menurut analisis penulis meremehkan orang lain 

sangatlah besar dosanya karena telah menertawakan dan 

melecehkan orang lain hingga menyakiti hati orang yang 

diremehkan. Menurut teori yang dibahas meremehkan 

termasuk dosa besar dan hukumnya haram. Sungguh 

perbuatan yang dilarang karena dalam agama Islam 

sangatlah mengagungkan kedamaian jika sampai terjadi 

menyakiti hati orang lain maka sungguh telah keluar dari 

ajaran Islam. Dan sebagai makhluk yang sosial pasti 

membutuhkan bantuan orang lain sehingga harus 
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menjaga keharmonisan, persaudaraan dan kebersamaan 

dalam kehidupan sehari- hari.    

Begitu pula membuka rahasia orang lain sangat 

dilarang, sebab sangat menyakiti hati orang lain dan 

meremehkan hak orang lain. Sebagaimana orang yang 

menjaga aib seseorang didunia maka Allah akan 

menjaganya diakhirat. Membuka rahasia sama halnya 

dengan khianat. Bisa jadi sekali saja orang berbuat 

khianat maka selamanya tidak akan dipercaya oleh orang 

lain.  

Menurut penulis menyebarkan aib atau rahasia orang 

lain merupakan perbuatan berkhianat. Padahal apabila 

seorang menjaga rahasia orang lain yang diberikan 

kepadanya maka Allah akan menjaga rahasianya. 

Biasanya seorang akan membicarakan rahasia orang lain 

pasti ada maksud tersendiri seperti terdapat perselisihan 

dan suatu yang mengakibatkan terputus hubungannya. 
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Agar menjadi orang yang dapat dipercaya sangatlah sulit 

dan orang yang bisa mengendalikan dirinya untuk 

menjaga rahasia sesorang yang diberikan kepadanya 

merupakan salah satu cara agar dapat dipercaya orang 

lain. 

Selanjutnya mengenai pembahasan janji, dusta dan 

ucapan sumpah, sering kali lisan dengan mudah 

mengucapkan janji, namun hati sulit untuk menepati dan 

akhirnya ingkar janji termasuk perilaku tercela bagian 

dari kemunafikan. Sebagaimana hadis Rasulullah,” Janji 

adalah hutang atau lebih utama”. Seperti teori dalam 

buku Imam Ghazali mengatakan bahwa jika berjanji 

Rasulullah selalu mengatakan “Insyaallah” jika berniat 

menepati janji maka akan ditepati, kecuali ada halangan. 

Jika mengucapkan “Insyaallah” namun dalam hatinya 

mengatakan tidak menepati janji tanpa ada halangan,  

maka inilah kemunafikan. Apabila sudah berjanji dan 
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berniat menepati, lalu tidak dapat menepati sebab ada 

kepentingan maka tidak berdosa. Sebagaimana dalam 

hadis ,“ Ada tida perkara yang jika ketiganya berada 

dalam diri seseorang, maka ia adalah munafiq, meskipun 

ia berpuasa, mengerjakan shalat dan merasa dirinya 

adalah seorang muslim apabila berbicara berdusta, 

apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya 

berkhianat”. 

Menurut penulis hal ini sangat perlu diperhatikan 

oleh semua orang karena menyangkut kepribadian 

seseorang apabila berbicara sekali berdusta maka  apa 

yang diucapkan selamanya akan terbiasa berdusta. 

Dengan demikian hendaknya berhati- hati dalam berjanji 

dengan siapapun. Untuk mengantisipasinya maka janji 

bisa dituliskan dalam sebuah buku khusus atau buku 

pribadinya sekaligus mengatakan “Insyaallah” sebagai 

tanda perjanjian. Namun apabila ketika tiba waktunya 
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dan tidak sengaja memiliki keperluan yang mendadak 

dirasa lebih penting maka tidak berdosa. Sebagaimana 

yang dijelaskan pada pembahasan diatas.  

Selanjutnya pembahasan dusta dan sumpah, menurut 

Imam Ghazali dusta merupakan perbuatan yang keji yang 

dilarang begitu pula bersumpah dengan nama Allah maka 

Allah murka kepadanya. Namun, terdapat dusta 

diperbolehkan yaitu diriwayatkan oleh Umi 

Kulsum,”Aku tidak mendengar Rasulullah 

memperbolehkan dusta kecuali dalam 3 hal yakni: 

berdusta dengan maksud mendamaikan, berdusta dalam 

peperangan, dan berduta kepada istri atau suami (untuk 

membahagiakannya)”. 

Menurut penulis, dusta ada yang diperbolehkan 

namun jika keluar dari syarat yang diperbolehkan maka 

akan berdosa. Sesungguhnya orang yang jujur akan 

bersama di surga Rasulullah sebagaimana Sabda 
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Rasulullah,” Kalian harus jujur karena sesungguhnya 

kejujuran bersama kebajikan dan keduanya adalah 

didalam surga”. Orang yang jujur akan selamat didunia 

dan akhiratnya. Apabila orang yang suka berdusta maka 

hianglah kepercayaan orang lain pada dirinya. Sehingga 

apapun perkataannya tidak ada yang dipercaya. Padahal 

orang yang berbohong akan dihina dan dicela 

dimasyarakatnya. Orang yang berbohong 

termasukgolongan orang yang munafik. Sebagaimana 

sabda Rasulullah,” Tanda- tanda orang yang munafik 

adalah ketika berbicara berbohong, ketika berjanji 

mengingkari, ketika dipercaya mengkhianati.   

Selanjutnya pembahasan menggunjing. Berdasarkan 

teori menggunjing merupakan  perbuatan membicarakan 

kekurangan orang lain. Menggunjing dapat dilakukan 

dengan ucapan, perbuatan dan tulisan. Perbuatan 

menggunjing akan mendapat siksa kubur. Qatadah 
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berkata,” Dijelaskan kepada kami  bahwa siksa kubur itu 

ada tiga bagian, yaitu sepertiga disebabkan oeleh 

menggunjing, sepertiga disebabkan oleh mengadu domba 

dan seperti disebabkan oleh kencing (najis)”.  

Menurut penulis, meskipun dianggap remeh 

membicarakan keburukan orang lain tanpa disadari akan 

menyakiti orang lain. Untuk itulah, sebagai umat muslim 

hendaknya menjaga diri dari perbuatan menggunjing. 

Jika tidak ingin digunjingkan maka hendaknya tidak 

menggunjingkan orang lain. Sebagaimana dalam buku 

100 Dosa Wanita yang Diremehkan yaitu,“ 

Sesungguhnya kehormatan kaum mukminin adalah 

haram untuk dilecehkan sebagaimana darah dan harta 

mereka”. Dengan demikian hendaknya tidak 

memperlihatkan cela, aib, kejelekan, dan kekurangan 

orang lain. Sebab diibaratkan sebagaimana pembahasan 

sebelumnya orang yang menggunjing  seperti memakan 
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daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Dosa orang 

yang suka menggunjing dapat dihapus asalkan orang 

tersebut mau menyesali perbuatannya senantiasa bertobat 

kepada Allah dan meminta maaf kepada orang yang 

digunjing agar bebas dari kedzaliman. 

Pendidikan akhlak selanjutnya mengenai mengadu 

domba, dimana keinginan seseorang untuk menceritakan 

kekuranngan atau sesuatu yang tidak disenangi oleh 

seseorang kemudian diceritakan kepada orang lain. 

Dengan demikian apabila ada orang yang mengadu 

domba hendaknya diselidiki terlebih dahulu atas 

kebenarannya. Jika memang tidak benar maka orang itu 

sudah berdusta. Orang yang mengadu domba bermaksud 

agar memutuskan hubungan seseorang. 
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 Menurut penulis mengadu domba hanyalah ucapan 

yang membuang-buang waktu saja, tidak ada manfaatnya 

justru malah mengakibatkan terpecahnya perdamaian dan 

persaudaraan seseorang. Sebgaimana hadis Nabi saw 

bahwa,“ Tidak akan masuk surga orang yang suka 

mengadu domba”. Dengan demikian orang yang 

mengadu domba sungguh besar dosanya.  

Setelah pembahasan mengenai adu domba terdapat 

pembahasan mengenai lisan bercabang dua yakni sumber 

fitnah termasuk bentuk perbuatan kemunafikan. Menurut 

teori dalam buku bahaya lisan sedikit sekali orang yang 

terhindar dari perbuatan tercela tersebut karena ketika 

seorang menyaksikan dua orang yang sedang bemusuhan 

sebagaima dijelaskan bahawa hukuman bagi orang yang 

lisannya bercabang dua akan dimasukkan ke dalam 

neraka. Menurut Ammar Ibn Yasir berkata,“ Barang 
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siapa yang mempunyai dua muka ketika di dunia, maka 

dihari kiamat ia akan mempunyai lisan dari api neraka”. 

Menurut penulis orang yang suka menimbulkan 

fitnah maka orang tersebut tidak memiliki pendirian. Di 

sisi lain dia tampakkan kecintaannya disisi lain dia 

tampakkan kebenciannya sehingga mencaci, 

membeberkan rahasianya dan mencela orang yang 

awalnya disukainya.   

Selanjutnya mengenai menyanjung atau memuji. 

Memuji dapat menjadi dilarang apabila berlebihan, 

bermaksud pamer, kebenarannya tidak dapat dibuktikan 

sehingga sampai pada kedustaan. Memuji yang 

berlebihan seseoran akan mengakibatkan kesombongan 

bagi orang yang dipuji. Namun, apabila memuji tidak 

membahayakan orang yang dipuji tidak dilarang. 
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Menurut penulis semua perbuatan yang baik dapat 

menjadi bahaya apabila terlalu berlebihan atau dikatakan 

israf seperti seorang yang dipuji hendaknya menjaga 

dirinya dari bahaya kesombongan, bangga diri dan hilang 

semangat. Karena semua itu dapat merusak dirinya. 

Pendidikan akhlak yang lain yaitu mengenai 

kesalahan dalam berkata- kata sehingga dapat 

menimbulkan penafsiran yang berbeda. Apalagi 

mengenai urusan agama dan hubungannya dengan Allah. 

Tidak ada yang mampu meluruskan kecuali para ulama 

yang sholih dan fasih. Namun, jika kurang pengetahuan 

dan kefasihannya, maka Allah mengampuni 

ketidaktahuannya. Sebagaimana contoh yang diberikan 

Rasullullah berkata,” Jangan kalian berkata kepada orang 

fasik “sayidina” (pemimpin kami). Karena jika ia 

pemimpin kalian, maka kalian telah membuat murka 

Allah.  
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Menurut penulis, maka sesungguhnya seorang harus 

berhati- hati dalam berkata dengan apa yang belum 

diketahuinya agar tidak timbul kesalahpahaman. Dan 

apabila belum sampai pada pengetahuanmu maka 

hendaknya diam lebih utama. Dengan demikianlah semua 

kecerobohan dan kesalahan lisan manusia menimbulkan 

bahaya serta bisa merusak dan menghancurkan dirinya 

sendiri. Menurut penulis, agar membiasakan diri bersikap 

diam atau  sedikit bicara salah satu cara menjaga diri dari 

bahaya yang ditimbulkan lisan.  

Selain kesalahan dalam berkata- kata, pertanyaan 

seputar Allah juga dapat membahayakan lisan 

maksudnya pertanyaan orang yang awam mengenai sifat- 

sifat Allah, kalam Allah dan lainnya. Padahal 

sesungguhnya bagi orang awam hendaknya menyibukkan 

diri dengan beribadah, beriman terhadap apa yang ada 

dalam al- Qur’an dan menerima apa yang dibawa oleh 
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Rasulullah. Pertanyaan tentang ilmu yang  sulit 

dimengerti, sedang akalnya tidak sampai pada 

pemahaman yang baik maka, ia termasuk orang yang 

tercela.  

Menurut penulis, ketika seorang belum mengenal 

Allah hendaknya belajar dengan orang yang ahli agar 

dapat diarahkan kepada jalan yang benar. Sehingga tidak 

akan timbul pertanyaan yang tidak pantas diucapkan 

mengenai Allah. Dengan mempelajari penciptaannya dan 

kebesaran- Nya. Maka akan timbul pemahaman bahwa 

Allah lah yang Maha Kuasa tidak beranak dan 

diperanakkan sesuai dalam Q.S al- Ikhlas.  
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B. Relevansi Kandungan Pendidikan Akhlak dalam 

Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam al- Ghāzāli dengan 

Materi Akidah Akhlak Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah 

Materi akhlak sangatlah dibutuhkan umat Islam, 

sebagai pedoman bagi umat muslim. Artinya sebagai 

umat islam harus meyakini pokok- pokok kandungan 

aqidah akhlak agar umat islam mampu memahami ajaran 

islam dengan benar. Agar ajaran Islam dapat berkembang 

secara efektif dan efisien, maka perlu mengembangkan 

pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam sesuai 

dengan perkembangan zaman.  

Selanjutnya penulis kali ini membahas mengenai 

pendidikan akhlak dalam materi aqidah akhlak Madrasah 

Tsanawiyah.  Seperti yang sudah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya bahwa menurut Keputusan 

Menteri Agama Republik Indonesia No. 165 th 2014, 
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Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah  2013 Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di 

Madrasah, bahwa materi aqidah akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah bertujuan agar peserta didik mampu 

berakhlak mulia dan membiasakannya dalam kehidupan 

sehari- hari. Materi akidah akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah menguraikan pendidikan akhlak terpuji dan 

menghindari akhlak tercela. Selain dari materi akidah 

akhlak pendidikan akhlak dapat diperoleh dari kitab 

kuning seperti kitab Āfāt al- Lisān yang mengajarkan 

pada manusia agar manusia dapat menjaga lisannya dari 

bahaya lisan. 

Menurut penulis, pendidikan akhlak dalam kitab 

Āfāt al- Lisān tidak semuanya relevan dengan materi 

pelajaran akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah kelas 

VIII. Adapun yang relevan terdapat pada bab 

menggunjing dan mengadu domba. Sedangkan yang 
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tidak relevan terdapat pada bab ucapan tidak berguna, 

banyak bicara, berbicara tentang kebatilan, berbantahan 

dan berdebat, permusuhan, berlagak fasih, ucapan keji 

dan cabul, melaknat, nyanyian dan syair, bergurau, 

meremehkan dan mengejek, membuka rahasia, janji 

dusta dan ucapan sumpah, lisan bercabang dua, 

menyanjung, kesalahan dalam berkata- kata, dan 

pertanyaan seputar Allah.  

Tanpa disadari manusia dapat terjerumus ke dalam 

bahaya lisan. Menurut Imam Al Ghazali bahwa tidak ada 

yang selamat dari lisan kecuali dengan diam. 

Membicarakan kejelekan orang lain baik dirinya atau 

keluarganya secara lisan, tulisan maupun gerakan 

termasuk perbuatan tercela yang harus dihindari. Sebab 

orang yang menggunjing diibaratkan seperti memakan 

daging saudaranya sendiri yang telah mati sebagaimana 

dalil dalam surah al- Hujurat ayat 12:  
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya 

sebagian prasangka itu adalah dosa dan 

janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang 

lain dan janganlah sebahagian kamu 

menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah 

seorang di antara kamu memakan daging 

saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima tobat lagi Maha Penyayang”. 

 

Jadi, dengan adanya pendidikan akhlak peserta didik 

diharapkan harus mampu memahami menggunjing 

sehingga akan muncul keinginan untuk menghindari 

perbuatan tersebut. Karena telah didukung dari buku 

Imam Ghazali yang berjudul Ihya’ Ulumuddin bahwa 
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sebaiknya seseorang itu sibuk meneliti celanya dirinya 

sendiri dan inilah yang lebih baik dan menyelamatkan 

hidupnya di dunia dan akhirat.  

Menurut penulis dari teori Imam Ghazali sangat 

mendukung dari pada membicarakan orang lain lebih 

baik mengoreksi diri sendiri. Selain menimbulkan bahaya 

juga akan mendapatkan dosa. Menurut buku Fikih 

Akhlak karya Musthafa Al Adawy bahwa jika apa yang 

dibicarakan seseorang itu benar itu termasuk 

menggunjing, jika tidak maka sama saja dengan 

memfitnah. Sedangkan dalampembahasan sebelumnya 

menggunjing disamakan dengan memakan daging 

saudaranya sendiri yang sudah mati. 

Dalam kitab Āfāt al- Lisān selain membahas definisi 

pengetahuan mengenai menggunjing juga menyertakan 

contoh perbuatan menggunjing yang bisa dilakukan 

dalam bentuk ucapan, isyarat, menertawakan, tulisan, 
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gerakan, dan segala sesuatu yang digunakan untuk 

menggunjing diharamkan karena semuanya termasuk 

menggunjing. Sebagaimana dalam materi aqidah akhlak 

di Madrasah Tsanawiyah kelas VIII peserta didik harus 

mampu mengidentifikasi bentuk dan contoh- contoh 

perbuatan menggunjing.  

Menurut penulis sumber materi aqidah akhlak 

berasal dari al- Qur’an dan Hadis yang diyakini umat 

manusia sebagai pedoman dalam hidupnya dan apabila 

telah dicantumkan contoh atau tauladan yang baik 

sangatlah penting dalam pendidikan karena seorang 

pendidik bisa memberi contoh suri tauladan yang baik 

kepada peserta didiknya. Sebab dalam materi akidah 

akhlak diharapkan mampu dibiasakan diterapkan dalam 

kehidupan sehari- hari dan ketika peserta didik mampu 

memberi contoh dalam kehidupan sehari- harinya maka 
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dapat dijadikan sebagai bukti pemahaman dari materi 

yang diperolehnya.  

Pencapaian materi Aqidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah kelas VIII selanjutnya diharapkan peserta 

didik harus mampu menyebutkan nilai negatif akibat 

perbuatan menggunjing. Sebagaimana dalam teori Imam 

Ghazali bahwa menggunjing dengan hati mempunyai 

sangkaan yang buruk atau su’udhan dengan orang lain 

hukumnya haram, sebagaimana mengucapkan hal yang 

buruk. Begitu juga seorang mencela dengan lisan haram 

hukumnya dan mendapat dosa sebagaimana yang 

dijelaskan dalam firman Allah QS. Al- Hujurat: 12 

diatas. Selain itu menggunjing termasuk membeberkan 

aib orang lain dan merupakan bahaya lisan yang paling 

besar. Sebab telah menyebutkan keburukan orang lain.  

Menurut pembahasan sebelumnya materi akidah 

akhlak juga harus mencapai pada pembiasaan peserta 



132 

 

didik harus mampu membiasakan diri agar menghindari 

hal- hal yang mengarah pada perbuatan ghibah. 

Sebagaimana dapat diketahui dalam materi akhlak dalam 

kitab bahwa dengan menanamkan keyakinan bahwa 

gunjingan akan menghadapi murka Allah, sebagai 

gantinya kejelekan orang yang digunjing akan 

dibebankan kepada orang yang menggunjng.  Orang yang 

suka menggunjing akan masuk neraka, memperbanyak 

istighfar, perbanyak husnudzon dengan orang lain.  

 

 

Menurut penulis dari penjelasan diatas dengan 

menguatkan keimanan dalam jiwa maka lisan akan 

membungkam dari segala ucapan yang buruk terutama 

menggunjing dan akan terhindar dari akhlak tercela. 

Karena semua perkataan yang diucapkan lisan manusia 

akan dimintai pertanggungjawaban.   
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Materi pendidikan akhlak dalam kitab Āfāt al- Lisān 

yang memiliki relevansi dengan materi aqidah akhlak 

yang lainnya yaitu pada pembahasan mengadu domba. 

Ketika hendak berbicara hendaklah berhati- hati dalam 

menjaga lidah, sebab jika manusia mengadu domba akan 

mengakibatkan terpecahnya umat Islam. Oleh karena itu 

Islam lahir agar menguatkan kasih sayang sesama umat 

Islam. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa tidak 

akan masuk surga orang senang mengadu domba. 

Dengan adanya pembahasan mengadu domba 

sebelumnya peserta didik harus mampu memahami apa 

yang dinamakan dengan mengadu domba.  

Menurut teorinya Imam Ghazali dalam bukunya 

yang berjudul Bahaya Lidah bahwa Imam Ghazali 

menamakan orang yang berlidah dua, sebab kerjanya 

mondar mandir untuk mendatangi dua orang yang 

bermusuhan lalu menjilat yang sini dan menjilat yang 
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sana yakni bicara pada yang sini lain dengan bicara yang 

sana. Sebagaimana Imam at- Thabrani dan al- Asbahani 

meriwayatkan bahwa,“ Sebagaimana yang berlidah dua 

maka Allah akan menjadikan baginya pada hari kiamat 

dua lidah dari api neraka”. Sungguh buruk dan cela 

kelakuannya. Menurut peneliti meskipun demikian 

materi namimah dalam kehidupan sehari- hari masih 

kurang diterapkan. Seolah- olah mengadu domba agar 

menimbulkan permusuhan dan perselisihan antar kedua 

belah pihak kedua karena sudah diujug-ujugi dengan 

keburukan antar keduanya.jadi sama halnya dengan 

memfitnah orang lain dan munafiq. Jadi, dalam 

pendidikan akhlak pemahaman mengenai adu domba 

sangatlah perlu dipelajari.  

Selanjutnya setelah memahami mengadu domba 

maka peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi 

contoh- contoh perbuatan yang mengarah pada  
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perbuatan mengadu domba. Contohnya dikisahkan 

Sulaiman ibn Abdul Malik duduk bersama az- Zuhri 

tiba- tiba seorang laki- laki mendekatinya. Maka 

Sulaiman berkata,” telah sampai kepadaku bahwa 

engkau telah mencaci diriku dan berkata demikian....”. 

Lelaki itu berkata,” Aku tidak pernah berbuat dan tidak 

mngatakan seperti itu. Sulaiman berkata,” Sungguh 

orang yang menceritakan kepadaku itu adalah orang 

yang jujur!” Az- Zuhri lantas berkata kepada Sulaiman,” 

Pengadu domba itu bukanlah orang yang benar dan bisa 

dipercaya”. Sulaiman lantas berkata kepada lelaki itu,” 

Pergilah dengan selamat”. 

Menurut penulis orang yang sering mengadu domba 

maka sulit untuk membedakan benar salah ucapannya 

seperti yang disampaikan pada pembahasan diatas. 

Untuk itu, setidaknya orang yang mengatakan sesuatu 

hendaknya diselidiki kebenarannya. Sebagaimana 
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pembahasan sebelumnya mengadu domba termasuk 

perbuatan tercela sebab menyebabkan terpisahnya 

persaudaraan.   

Selanjutnya dalam materi aqidah akhlak di 

Madrasah Tsanawiyah kelas VIII diharapkan peserta 

didik mampu mengidentifikasi dari segi negatif 

perbuatan dari mengadu domba. Sebagaimana dalam 

kitab  Āfāt al- Lisān menjelaskan bahwasanya mengadu 

domba itu didasarkan atas kedustaan, kedengkian dan 

kemunafikan. Ketiganya merupakan sumber kerusakan 

dan kehinaan. Dengan demikian mengadu domba 

sangatlah berbahaya sebab membahayakan kerukunan 

dan kedamaian. Setelah mengetahui sisi negatifnya 

mengadu domba, maka hendaknya menjaga diri dari 

bahayanya dengan menghindari perbuatan mengadu 

domba memohon kepada Allah agar dijauhkan dari 

kejahatan pengadu domba.   
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Menurut penulis begitulah seharusnya hendaknya 

menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat sebab 

dalam kehidupan sehari- hari kita pasti membutuhkan 

bantuan orang lain baik dalam segi apapun. Hendaknya 

menciptakan lingkungan yang aman, damai dan tentram 

dalam kehidupan sehari- hari. Sehingga dapat terhindar 

dari penyakit hati yang dapat memutuskan hubungan 

dengan orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian tentang pendidikan 

akhlak dalam Kitab Āfāt al- Lisān Karya Imam al- 

Ghāzāli dan Relevansinya dengan Materi Akidah Akhlak 

Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Materi pendidikan akhlak dalam Kitab Āfāt al- Lisān 

Karya Imam al- Ghāzāli yaitu membahas beberapa 

pendidikan akhlak tentang akhlak manusia terhadap 

sesamanya yaitu: agar manusia menjaga diri dari 

ucapan tidak berguna, berlagak fasih, ucapan keji dan 

cabul, melaknat, nyanyian dan syair, banyak bergurau, 

meremehkan dan mengejek, membuka rahasia, janji 

dusta, dusta dalam ucapan, sumpah, lisan yang 

bercabang dua, menyanjung, kesalahan dalam berkata- 
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kata, dan pertanyaan seputar Allah, Akhlak menjaga 

diri dari berbincang tentang kebatilan, berbantahan 

dan berdebat, akhlak untuk terhindar dari  

permusuhan, dan Akhlak menjaga diri dari 

menggunjing, mengadu domba. 

2. Materi pendidikan akhlak dalam Kitab Āfāt al- Lisān 

Karya Imam al- Ghāzāli yang memiliki relevansi 

dengan materi Akhlak di Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah, yaitu materi menggunjing (ghibah) dan 

mengadu domba (nāmīmah) sebab sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan dalam materi Akhlak di 

Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. Adapun yang tidak 

relevan yaitu pada bab ucapan tidak berguna, banyak 

bicara, berbicara tentang kebatilan, berbantahan dan 

berdebat, permusuhan, berlagak fasih, ucapan keji dan 

cabul, melaknat, nyanyian dan syair, bergurau, 

meremehkan dan mengejek, membuka rahasia, janji 
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dusta dan ucapan sumpah, lisan bercabang dua, 

menyanjung, kesalahan dalam berkata- kata, dan 

pertanyaan seputar Allah.  

B. Saran 

       Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi salah 

satu upaya konstruktif dalam menerapkan pendidikan 

akhlak. Saran yang penulis sampaikan yaitu:  

1. Lembaga Pendidikan 

       Materi Pendidikan akhlak dalamKitab Āfāt al- 

Lisān diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai 

sumber informasi sekaligus wacana ilmu 

pengetahuan. 

2. Kurikulum  

       Materi Pendidikan akhlak dalam Kitab Āfāt al- 

Lisān relevan terhadap mata pelajaran materi aqidah 

akhlak Madrasah Tsanawiyah kelas VIII sehingga 
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Kitab Āfāt al- Lisān dapat dijadikan sebagai 

pedoman sumber belajar. 

3. Materi pelajaran   

       Materi Pendidikan akhlak dalam Kitab Āfāt al- 

Lisān dijadikan sebagai referensi tambahan dalam 

sumber belajar mengajar peserta didik kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah. 
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