
 
 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK YANG 

TERKANDUNG DALAM KITAB BIDĀYAT AL-

HIDĀYAH KARYA AL IMAM HUJJATUL ISLAM 

ABU HAMID AL-GHAZALI DAN RELEVANSINYA 

DENGAN MATERI AKHLAK KELAS X MADRASAH 

ALIYAH 

SKRIPSI 

 

OLEH 

ASY’ARI MUHAMMAD YUSUF 

NIM:  210315221 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  PONOROGO 

MEI 2019



ii 
 

ABSTRAK 

Yusuf, Asy’ari Muhammad. 2019. Konsep Pendidikan 

Akhlak yang Terkandung dalam Kitab Bidāyat Al-

Hidāyah Karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid 

Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Materi Akhlak 

Kelas X Madrasah Aliyah. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Drs. Kasnun, MA. 

 

Kata Kunci :Pendidikan Akhlak, Kitab Bidāyat Al-Hidāyah, 

Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah 

Kemajuan IPTEK menjadikan situasi dunia sangat 

transparan, sekat antar budaya pun sudah mulai hilang 

sehingga berakibat pada mudahnya budaya bangsa satu 

mempengaruhi yang lain. Hal itu tentunya akan memberikan 

dampak yang negatif terhadap suatu bangsa, untuk 

membentengi itu semua maka diperlukannya sebuah 

pendidikan akhlak, yaitu dengan cara memunculkan kembali 

karya-karya pendidikan akhlak dari para pemikir islam 

terdahulu. Salah satunya adalah kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dalam kitab ini secara 

garis besar terdapat tiga aspek pembahasan, yaitu: Pertama, 

melaksanakan ketaatan. Kedua, meninggalkan maksiat. 

Ketiga, pergaulan sosial. 

Dari latar belakang diatas, maka sangat penting untuk 

dilakukannya sebuah penelitian isi dari kitab Bidāyat Al-

Hidāyah secara mendalam. Karena didalamnya berisi 
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tentang pendidikan akhlak tasawuf yang dapat dijadikan 

sebagai rujukan dalam melaksanakan aktifitas ruhaniah 

sehari-hari. Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana Konsep Pendidikan Akhlak 

yang Terkandung dalam Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya 

Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan 

Relevansinya dengan Materi Akhlak Kelas X Madrasah 

Aliyah. 

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka peneliti 

menggunakan jenis penelitian library research dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, 

yaitu dengan mengkaji Kitab Bidāyat Al-Hidāyah Karya 

Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis. 

Penelitian ini menunjukkan banwa (1) Konsep Pendidikan 

Akhlak yang Terkandung dalam Kitab Bidāyat Al-Hidāyah, 

diantaranya: Memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu, 

Mengingat Allah, Menggunakan waktu dengan sebaik-

baiknya, Menjauhi larangan-larangan Allah, Adab seorang 

guru, Adab terhadap guru, Adab terhadap orang tua, Adab 

terhadap orang awam, Adab pergaulan terhadap sahabat 

dekat, Adab bergaul terhadap kenalan. (2) Materi akhlak 

kelas X Madrasah Aliyah, yaitu: hikmah, syaja’ah, iffah, 

‘adalah, syukur, qona’ah, rida/sabar, husnuzan, raja’ dan 

taubat, Hubbu ad-Dunya, Hasad, Takabbur-‘Ujub, Riya’, 
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Licik, Tamak & Serakah, Zalim, Diskriminasi, adab 

terhadap orang tua, adab terhadap guru, dan adab membesuk 

orang yang sakit. (3) Konsep pendidikan akhlak dalam kitab 

Bidāyat al-Hidāyah relevan dengan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. Materi yang relevan adalah materi Hasud, 

‘Ujub, Riya’, Adab terhadap orang tua dan Adab terhadap 

guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pada 

era globalisasi saat ini telah menjadikan situasi dunia ini 

menjadi sangat teransparan, sekat antar budaya bangsa 

pun sudah mulai hilang sehingga berakibat pada 

mudahnya budaya bangsa yang satu mempengaruhi 

budaya bangsa yang lain. Hal itu tentu saja akan 

memberikan dampak yang positif dan negatif terhadap 

suatu bangsa. Untuk membentengi dari hal yang negatif 

tersebut maka diperlukannya sebuah penanganan yang 

serius terhadap pembinaan akhlak manusia yakni 

melalui pendidikan akhlak, karena pada dasarnya 

pendidikan akhlak berusaha untuk meluruskan naluri 

dan kecenderungan fitrah seseorang yang 

membahayakan masyarakat, dan membentuk rasa kasih 

sayang mendalam yang akan menjadikan seseorang 

merasa terikat untuk melakukan amal baik dan 

menjauhi amal jelek.1 

Pendidikan akhlak adalah inti dari semua jenis 

pendidikan. Karena ia merupakan pendidikan yang 

mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir dan batin 

manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang 

dalam arti terhadap dirinya maupun luar dirinya.2 Akan   

                                                           
1Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam 

(Ponorogo: Stain Po Press, 2007), 40-41. 
2Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih 

(Yogyakarta: Belukar, 2004), 38. 
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tetapi, pendidikan akhlak di era globalisasi sekarang ini 

cenderung dikesampingkan dengan alasan-alasan 

duniawi, akibatnya pendidikan akhlak kurang 

mendapatkan perhatian. Persoalan-persoalan tersebut 

dewasa ini telah melanda dalam belahan dunia dan 

diperkirakan akan mengalami proses penurunan nilai 

akhlak (demoralisasi) dalam setiap generasinya. Fakta 

yang kita lihat sekarang pelan-pelan tapi pasti nilai-nilai 

akhlak mulia masyarakat indonesia mulai tergerus oleh 

budaya global (budaya barat) yang cenderung 

hedonistik, materialistik, pragmatis, dan sekularistik.3 

Hal itu bisa kita lihat, hampir setiap hari terdapat 

tayangan berita perbuatan amoral di media cetak 

maupun elektronik perbuatan amoral yang ditimbulkan 

oleh arus globalisai yang begitu cepat tersebut, seperti 

penyalahgunaan narkoba, berjudi, mabuk-mabukan, 

tawuran antar pelajar bahkan pembunuhan. Thomas 

Lichona, seorang profesor pendidikan dari Cortland 

University menyebutkan adanya sepuluh tanda zaman 

menuju jurang kehancuran suatu bangsa. Tanda-tanda 

yang dimaksud adalah: (1) meningkatnya kekerasan di 

kalangan remaja; (2) penggunaan bahasa yang 

memburuk; (3) pengaruh peer group yang kuat terhadap 

tindakan kekerasan; (4) meningkatnya perilaku merusak 

diri; (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan 

buruk;(6) penurunan etos kerja; (7) semakin rendahnya 

rasa hormat kepada orang tua; (8) rendahnya rasa 

                                                           
3Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), 276. 
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tanggungjawab individu dan warga negara; (9) 

membudayanya ketidakjujuran; (10) adanya saling 

curiga dan kebencian di antara sesama.4 Dengan melihat 

pemaparan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa apabila akhlak suatu umat telah rusak, maka 

menjadi rusaklah bangsanya. 

Melihat pentingnya pendidikan akhlak dalam 

kehidupan bangsa kita, maka tidak mengherankan jika 

pendidikan akhlak menjadi solusi utamanya. Pendidikan 

akhlak harus diterapkan pada seluruh lapisan 

masyarakat. Akhlak mencerminkan karakter diri 

seseorang. Bahkan menjadi modal awal pembangunan 

sebuah masyarakat.5Salah satu cara untuk membentengi 

adalah dengan melalui peningkatan kembali pendidikan 

akhlak serta memunculkan kembali karya-karya akhlak 

dari para pemikir islam.6 Salah satunya adalah melalui 

kitab-kitab klasik karya pemikir islam terdahulu, disini 

penulis menggunakan kitab Bidāyat al-Hidāyah karya 

Imam Abu Hamid al-Ghazali sebagai kajian dalam 

pendidikan akhlak. 

Kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Imam Abu Hamid 

al-Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam (ulama` abad 

ke VI H atau XII M) ini merupakan kitab yang sangat 

fenomenal dan sangat penting untuk dikaji dan 

                                                           
4Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia... 318. 
5Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 92. 
6Ahmad Amin, Etika, Terjemahan Farid Ma’ruf, Ilmu Akhlak 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 6. 
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dijadikan sebagai rujukan dalam melaksanakan aktifitas 

syariat ruhaniah sehari-hari. Imam al-Ghazali dengan 

ilmu dan pengalamannya melalui kitab ini ingin 

memberi bimbingan kepada umat manusia untuk 

menjadikan manusia yang baik dan utuh menurut 

pandangan Allah maupun pandangan manusia, karena 

dalam kitab ini membahas tentang petunjuk-petunjuk 

dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi maksiat dan 

membasmi penyakit-penyakit dalam hati yang secara 

umum menuntun manusia untuk senantiasa 

membersihkan jiwa (Tazkiyat an Nafs) untuk menjadi 

manusia yang diridloi oleh Allah dan selamat dunia-

akhirat.7 Hal ini dapat dilihat pada muqaddimah kitab 

ini yang menyebutkan bahwa: Maka apabila engkau 

bertanya apakah itu, Bidāyat al-Hidāyah (permulaan 

jalan menuju hidayah) untuk dapat aku mencobanya 

bagi diriku maka ketahuilah bahwa permulaan jalan 

hidayah itu ialah “taqwa yang zahir” dan Nihayah al-

Hidāyah (kesudahan jalan hidayah) itu ialah “taqwa 

yang batin” dan surga itu tidak akan tercapai kecuali 

dengan taqwa. Dan taqwa itu terbagi menjadi dua: 

Pertama, menjunjung perintah Allah Taala 

(melaksanakan ketaatan). Kedua, menjauhi segala 

larangan Allah Taala (meninggalkan kemaksiatan).8 

                                                           
7 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai Hidayah Ilahi 

(Surabaya: Al-Hidayah, 1997), 4-5. 
8Abu Ali , Bidayatul Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah 

(Darul Aman: Pustaka Darussalam, 1995), 21. 
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Bidāyat al-Hidāyah menjadi salah satu media bagi 

jalannya pendidikan, terutama pendidikan akhlak baik 

di lembaga pendidikan ataupun di masyarakat. Secara 

sederhana, pendidikan akhlak merupakan sebuah proses 

pembentukan perilaku lahir dan batin manusia sehingga 

menjadi manusia seimbang dalam arti terhadap dirinya 

maupun terhadap lingkungan sekitar.9 Secara garis 

besar, sistematika pembahasan kitab ini mencakup tiga 

aspek, yaitu: ketaatan kepada Allah swt, meninggalkan 

maksiat dan etika pergaulan sosial. Salah satu aspek 

etika pergaulan sosial yang terdapat didalam kitab 

Bidāyat al-Hidāyah adalah mengenai adab anak 

terhadap orang tua ialah hendaklah ia mendengar dan 

mengikut segala perkataan kedua orang tua, hendaklah 

ia berdiri ketika kedua orang tuanya berdiri karena 

menghormatinya, hendaklah ia menjunjung segala 

perintah keduanya. 

Sedangkan ruang lingkup Materi Akhlak Kelas X  

Madrasah Aliyah Secara garis besar dibagi menjadi tiga 

aspek yaitu Akhlak Terpuji, Akhlak Tercela dan Adab. 

Akhlak terpuji meliputi (Hikmah, Syaja’ah, ‘Iffah, 

‘Adalah, Syukur, Qona’ah, Ridha/Sabar, Husnudzan, 

Raja’ dan Taubat). Akhlak Tercela meliputi (Hubbu ad-

Dunya, Hasad, Takabbur-Ujub, Riya’, Licik, Tamak & 

Serakah, Zalim, Diskriminasi). Adab (adab terhadap 

                                                           
9Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih 

(Yogyakarta: Belukar, 2004), 38. 
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orang tua, adab terhadap guru, dan adab membesuk 

orang yang sakit).10 

Aspek mengenai pergaulan sosial yang terkandung 

didalam kitab Bidāyat al-Hidāyah yakni adab anak 

terhadap kedua orang tua itu relevan dengan materi 

akhlak yang ada pada Meteri Akhlak Kelas X Madrasah 

Aliyah. Hal tersebut juga relevan dengan pendapat 

Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada bahwa menaati 

kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. 

Tidak boleh sedikitpun mendurhakai mereka berdua 

kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan 

Allah atau mendurhakai-Nya.11 

Sehingga penulis merasa tertarik dengan karya 

beliau, karena dalam kitab “Bidāyat al-Hidāyah” ini 

membahas mengenai pola kehidupan yang baik yang 

sesuai dengan ajaran agama islam melalui sentuhan 

akhlak dan tasawuf didalamnya. Kajian yang terdapat 

didalam kitab ini adalah mengkaji hubungan Manusia 

dengan Tuhan secara vertikal (Khalik) maupun 

hubungan Manusia dengan sesama secara horisontal 

(Makhluk). Pemaparannya disampaikan dengan jelas 

dan terperinci sehingga penulis tertarik mengkaji lebih 

dalam makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, 

penulis juga berusaha merelevansikan pendidikan 

akhlak yang terkandung di dalam kitab Bidāyat al-

                                                           
10 Akidah Akhlak (Pendekatan Saintifik 2013), (Jakarta: 

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014). 
11 Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, Birrul Walidain. trjm, 

Abu Hamzah Yusuf al Atsari, 7. 
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Hidāyah dengan materi akhlak kelas X Madrasah 

Aliyah. 

Atas dasar pertimbangan di atas maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian dan mengangkat 

permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam 

bentuk penulisan skripsi dengan judul “Konsep 

Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Kitab 

Bidāyat Al-Hidāyah Karya Al Imam Hujjatul Islam 

Abu Hamid Al-Ghazali dan Relevansinya dengan 

Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pendidikan akhlak yang 

terkandung di dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali? 

2. Bagaimana Materi Akhlak Kelas X Madrasah 

Aliyah? 

3. Bagaimana relevansi konsep pendidikan akhlak 

dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam 

Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dengan 

Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan konsep pendidikan akhlak yang 

terkandung di dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali. 

2. Mendeskripsikan Materi Akhlak Kelas X Madrasah 

Aliyah. 
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3. Menjelaskan relevansinya konsep pendidikan 

akhlak yang terkandung di dalam kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid 

Al-Ghazali dengan Materi Akhlak Kelas X 

Madrasah Aliyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun 

diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. Sebagaimana yang akan di hasilkan 

dari penelitian ini yaitu: 

Manfaat teoritis: kajian ini di harapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan dan 

dapat dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya 

khususnya mengenai persoalan konsep pendidikan 

akhlak yang terkandung di dalam kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali dengan materi akhlak kelas X Madrasah 

Aliyah. 

Secara praktis: adapun manfaat secara praktis hasil 

kajian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis sendiri yang dapat menambah wawasan dan 

pengalaman dalam hal penelitian serta sebagai 

persyaratan akhir dalam memperoleh gelar sarjana 

strata 1 fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan 

jurusan PAI. 

2. Pihak lain yang relevan dengan penelitian ini, 

sehingga dapat untuk di jadikan reverensi, refleksi 

maupun perbandingan kajian yang dapat 
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dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan 

pendidikan islam. 

3. IAIN PONOROGO sebagai dokumen yang dapat di 

jadikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan di IAIN 

PONOROGO. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian yang terkait dengan pembahasan ini peneliti 

menggunakan telaah skripsi terdahulu yang relevan 

dengan kajian penelitian ini. Adapun hasil karya 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ulyana Indah, tahun 2012 Jurusan Tarbiyah, 

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN 

Ponorogo, Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Bidayat Al-Hidayah Al-Ghazali dan relevansinya 

dengan pendidikan karakter. Hasil dalam penelitian 

tersebut adalah: 

a. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Bidayat 

Al-Hidayah adalah niat baik mencari ilmu, 

mengingat Allah, menggunakan waktu dengan 

baik, menjauhi larangan-larangan Allah, etika 

seorang pendidik, akhlak peserta didik, menjaga 

kesopanan terhadap pendidik, menjaga etika 

terhadap orang tua, menjaga hubungan baik 

dengan orang awam, temandekat/sahabat dan 

orang yang baru dikenal. Kesemuanya ini 

beriontasi pada pembinaan akhlak yang holistik 

yakni akhlak kepada Allah SWT (habl min Allah) 

diri sendiri dan orang lain (habl min al-nas). 
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b. Relevansinya nilai pendidikan akhlak dalam kitab 

Bidayat Al-Hidayah dengan pendidikan karakter 

adalah didalamnya mengandung nilai-nilai 

karakter religius, disiplin, tanggung jawab, 

bersahabat/berkomunikatif, cinta damai, toleransi, 

jujur, demokratis menghargai prestasi dan peduli 

sosial. Nilai-nilai ini cukup komprehensif, yakni 

learning to live together ( hubungan dalam 

konteks bermasyarakat), learning to be (diri 

sendiri), dan hubungan dengan Tuhan. 

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian 

yang akan penulis teliti terletak pada kitab yang 

digunakan sebagai referensi yaitu kitab Bidāyat al-

Hidāyah. Sedangkan yang membedakan penelitian 

ini dengan yang akan penulis teliti yaitu penelitian 

diatas direlevansikan dengan pendidikan karakter 

secara umum sedangkan penelitian yang akan 

penulis teliti direlavansikan dengan materi akhlak 

kelas X di Madrasah Aliyah. 

2. Jamaluddin Hanif, tahun 2002 Konsep etika menurut 

Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah. 

Tujuan pendidikan secara khusus adalah sebagai 

berikut: 

a. Tujuan yang berkaitan dengan individu, yang 

meliputi perubahan tingkah laku, pengetahuan, 

jasmani dan rohani, dan kemampuan mengatur 

mempersiapkan bekal untuk di dunia dan di 

akhirat. 
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b. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, 

kemampuan beretika dalam masyarakat, 

perubahan dalam pola pikir bekal untuk di dunia 

dan di akhirat. 

c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan 

pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai 

seni, sebagai profesi dan sebagai aktivitas 

masyarakat. 

Yang membedakan penelitian diatas dengan yang 

akan penulis teliti adalah dalam penelitian diatas 

hanya membahas mengenai konsep etika menurut 

Imam Ghazali dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah saja. 

Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti 

direlavansikan dengan materi akhlak kelas X di 

Madrasah Aliyah. 

3. Nur Fadzilah, tahun 2017 Konsep Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak dalam Kitab ‘Izat al-Nashi’in 

Karangan Asy Syaikh Musthafa al-Ghalayani dan 

Relevansinya dengan Materi Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah. Dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Konsep pendidikan akhlak  menurut Asy syeikh 

mustafa al-Ghalayani adalah akhlak yang 

ditanamkan pada seorang anak itu harus terus 

disirami dengan nasihat dan bimbingan. Sehingga 

watak atau sifat itu dapat melekat didalam jiwa. 

Materi akhlak dalam kitab ‘Izat al-Nashi’in 

Karangan Asy Syaikh Musthafa al-Ghalayani 
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dilihat dari segi ruang lingkupnya meliputi: 

pembahasan akhlak kepada Allah SWT yaitu 

ikhlas dan tawakal. Pembahasan akhlak kepada 

masyarakat yaitu tentang sifat tolong menolong 

dan kedermawanan. Sedangkan akhlak terhadap 

diri sendiri yaitu sifat yang menginginkan sebuah 

kemajuan. 

b. Pendidikan akhlak yang ada dalam kitab ‘Izat al-

Nashi’in karangan Asy Syaikh Musthafa al-

Ghalayani sebagian banyak telah sesuai dengan 

materi akhlak madrasah tsanawiyah. 

Yang membedakan penelitian diatas dengan yang 

akan penulis teliti adalah terletak pada kitab yang 

digunakan sebagai referensi, dalam penelitian ini 

menggunakan kitab ‘Izat al-Nashi’in karangan Asy 

Syaikh Musthafa al-Ghalayani. Sedangkan penulis 

yang akan gunakan adalah kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Imam Ghazali. Dan dalam penelitian ini 

pendidikan akhlak direlevansikan dengan materi 

akhlak kelas di Madrasah Tsanawiyah sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

pendidikan akhlak direlevansikan dengan materi 

akhlak kelas X di Madrasah Aliyah. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif, dalam buku Moelong, Bogdan 

dan Taylor menjelaskan metodologi kualitatif 
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sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.12 Penelitian 

ini melakukan kajian tentang konsep pendidikan 

akhlak yang terkandung di dalam kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid 

Al-Ghazali dan relevansinya dengan materi akhlak 

kelas X Madrasah Aliyah. 

Jenis penelitian ini adalah kajian kepustakaan 

atau library research yang berarti telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang 

pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan 

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau 

informasi dari berbagai sumber pustaka yang ngan 

kemudian  disajikan dengan cara baru dan atau 

keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka 

diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali 

pemikiran menemukan gagsan baru, sebagai bahan 

dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan 

yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat 

dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan 

masalah.13 

 

                                                           
12Lexi J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 15. 
13Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 2018, 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 53. 
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2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

1) Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-

Hidāyah.Surabaya: Al-Hidayah, tt. 

2) M. Fadlil Sa’id An-Nadwi. Tuntunan 

Mencapai Hidayah Ilahi. Surabaya: Al-

Hidayah, 1997. 

b. Sumber data sekunder 

Adapun yang menjadi sumber data skunder 

yang menjadi pendukung adalah referensi-

referensi yang menunjang penelitian. Dalam 

skripsi ini sumber skunder yang di maksud 

adalah sebagai berikut. 

1) Abudin Nata. Akhlak Tasawuf dan Karakter 

Mulia. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 

2) Akidah Akhlak (Pendekatan Saintifik 2013). 

Jakarta: Kementerian Agama Republik 

Indonesia, 2014. 

3) Basuki dan Miftahul Ulum. Pengantar Ilmu 

Pendidikan Islam. Ponorogo: Stain Po Press, 

2007. 

4) Beni Ahmad Saebani. Ilmu Akhlak. 

Bandung: Pustaka Setia. 2010. 

5) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo 2018. Buku Pedoman Penulisan 

Skrips. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. 
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6) Masrukhin. Metode Penelitian Pendidikan 

dan Kebijakan. Kudus: Media Ilmu Press, 

2010. 

7) Ramayulis. Filsafat Pendidikan Islam. 

Jakarta: Kalam Mulia, 2015. 

8) Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta, 2009. 

9) Suwito. Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu 

Miskawaih. Yogyakarta: Belukar, 2004. 

10) Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus. Jejak 

Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 

11) Yunahar Ilyas. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: 

Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 

2006. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian kajian pustaka, untuk memperoleh data-

data dengan mengumpulkan data menggunakan 

teknik pengumpulan data penggalian bahan-bahan 

pustaka yang relevan dengan objek pembahasan 

yang dimaksud.14 Data-data yang ada dalam 

kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan atau 

diolah dengan cara sebagai berikut: 

                                                           
14 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian 

(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 10. 
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a. Editing, yakni pemeriksaan kembali terhadap 

semua yang terkumpul terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu 

dengan lainnya, masing masing dalam kelompok 

data, baik data primer maupun data skunder 

sebagaimana telah disebutkan di atas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus 

mensistematis data-data yang diperoleh dalam 

rangka paparan yang sudah ada yaitu  karya 

Syekh Abu Hamid al-Ghazali dan direncanakan 

sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. 

c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisis 

lanjutan terhadap perorganisasian data dengan 

kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis isi 

untuk melaksanakan kajian tehadap konsep 

pendidikan akhlak yang terkandung di dalam 

kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam 

Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan 

relevansinya dengan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. 

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti 

menggunakan teknik studi dokumenter  dalam 

mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi 

dokumenter adalah cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan ketegorisasi dan klasifikasi bahan-

bahan tertulis ang berhubungan dengan masalah 
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penelitian. Baik dari sumber dokumen maupun buku, 

koran, majalah dan lain-lain.15 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil 

dari kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi dan 

sebagainya kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis yaitu suatu 

metode yang menggunakan teknik sistematik untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan. 

Sehingga memperoleh gamaran yang jelas mengenai 

isi materi kajian yang telah ditentukan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh 

keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan 

dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau 

dapat didokumentasikan. Analisis ini berfungsi 

untuk menggali nilai-nilai yang terpendam atau 

dengan kata lain untuk mengungkap makna yang 

tersirat dan tersurat.16 

Adapun alur yang digunakan dalam 

menganalisis data yaitu: 

a. Reduksi data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

                                                           
15 Hadari Nawawi. Metodologi Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2007), 101. 
16Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Pustaka Setia, 1998), 175. 
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hal yang penting, mencari tema dan polanya serta 

membuang yang tidak diperlukan.17 

b. Display data 

Mendisplay data adalah menyajikan, menyusun, 

dan mengorganisasikan data ke dalam suatu pola 

hubungan yang saling berkaitan, sehingga akan 

mudah dipahami.18 

c. Conclusion 

Setelah melakukan tahap reduksi data dan display 

data maka tahap selanjutnya yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.19 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah 

sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, 

akan dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing bab 

terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan satu sama 

lain. Sistematika selengkapnya sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan 

secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian teori dan telaah hasil 

penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika 

                                                           
17Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 247. 
18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan... 249. 
19Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan... 252. 
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pembahasan dengan demikian merupakan pengantar 

penelitian ini. 

Bab II berisi tentang Konsep pendidikan akhlak. 

Bab III paparan data-data yang berisi tentang 

sejarah biografi Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid 

Al-Ghazali dan konsep pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam kitab kitab Bidāyat al-Hidāyah karya 

Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. 

Bab IV merupakan analisis data yang meliputi 

analisis dan sekaligus relevansinya dengan materi 

akhlak kelas X di Madrasah Aliyah. 

Bab V merupakan penutup yang merupakan 

rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang memuat 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DAN MATERI 

AKHLAK KELAS X MADRASAH ALIYAH 

A. Konsep Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Konsep 

Konsep secara harfiah adalah hasil tangkapan 

pikiran terhadap sesuatu atau gejala tertentu. Konsep 

juga disebut dengan ide umum, gagasan maupun 

gambaran pikiran tentang sesuatu, sehingga dapat 

dibedakan cirinya dari yang lain. Dalam konsep akan 

terwakili tanda-tanda umum dari suatu hal.20 

Menurut Salim, konsep dari bahasa Latin cum dan 

accipere. Cum berarti dengan atau bersama dengan 

(orang) yang lain atau tidak sendirian. Sedangkan 

accipere berarti menerima sekaligus menyetujui. 

Adapun definisi konsep yaitu nama yang 

menunjukkan gejala sebagai pokok permasalahan 

dalam satu bidang ilmu pengetahuan, nama yang 

digunakan untuk menunjukkan, mengklasifikasikan, 

menerapkan pemikiran manusia, sebagai ramuan 

dasar atau fundamental dalam sebuah teori.21 

Sedangkan menurut Masrukhin, konsep 

merupakan istilah khusus untuk menggambarkan 

secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan secara 

                                                           
20Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008), 87. 
21Agus Salim, Bangunan Teori (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2006), 12. 
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abstrak: kejadian, keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.22 

2. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik 

oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam 

perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha 

yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok 

orang untuk mempengaruhi seseorang atau 

sekelompok orang agar menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi. Dengan demikian pendidikan berarti segala 

usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-

anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan 

rohaninya ke arah kedewasaan. Dalam konteks ini, 

orang dewasa yang dimaksud bukan berarti pada 

kedewasaan fisik belaka, akan tetapi bisa pula 

dipahami kepada kedewasaan psikis.23 

Menurut M. Amin pendidikan merupakan upaya 

untuk mengembangkan bakat dan kemampuan 

individual, sehingga potensi kejiwaan dapat 

diaktualisasikan secara sempurna, dan merupakan 

kekayaan dalam diri manusia yang berharga.24 

                                                           
22Masrukhin, Metode Penelitian Pendidikan dan Kebijakan 

(Kudus: Media Ilmu Press, 2010), 55. 
23Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 

2015), 111. 
24Basuki  dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam 

(Ponorogo: Stain Po Press, 2007), 16. 
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Mortimer J. Adler mengartikan pendidikan adalah 

proses dengan mana semua kemampuan manusia 

(bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat 

dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui 

sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh 

siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya 

sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu 

kebiasaan yang baik.25 Menurut Hasan Langgulung 

pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai 

tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan 

pola-pola tingkah laku tertentu pada peserta didik.26 

Sedangkan secara umum pendidikan adalah 

sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di 

dalam masyarakat dan kebudayaannya.27 Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah suatu bentuk usaha yang 

dilakukan sebagai proses pembentukan individu agar 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. 

Adapun pengertian akhlak ditinjau dari segi 

etimologi (kebahasaan), kata “akhlak” berasal dari 

bahasa Arab, yaitu jama’ dari kata “Khuluqun” yang 

                                                           
25Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), 13. 
26Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawih 

(Yogyakarta: Belukar, 2004), 38. 
27Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, 

Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 25. 
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secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan 

santun, adab, dan tindakan. Kata “akhlak” juga 

berasal dari kata “khalaqa” atau “khalqun”, artinya 

kejadian, serta erat hubungannya dengan “Khaliq”, 

artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan, 

sebagaimana terdapat kata “al-khaliq”, artinya 

pencipta dan “makhluq”, artinya yang diciptakan. 

Secara terminologis, dapat dikatakan bahwa akhlak 

merupakan pranata perilaku manusia dalam segala 

aspek kehidupan. Dalam pengertian umum, akhlak 

dapat dipadankan dengan etika atau nilai moral.28 

Akhlak bukan hanya tata aturan atau norma perilaku 

yang mengatur hubungan antar sesama manusia, 

tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam 

semesta sekalipun. 

Sedangkan pengertian akhlak yang lain 

sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli dan 

dikutip oleh Abudin Nata akhlak adalah:29 

a. Ibnu Miskawaih, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk 

melakukan perbuatan tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan. 

                                                           
28 Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: Pustaka Setia. 

2010), 13. 
29Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013), 1-4. 
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b. Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 

c. Ibrahim Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-

macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

pendidikan akhlak adalah suatu usaha sadar yang 

terciptanya perilaku lahir batin manusia sehingga 

menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, 

memiliki totalitas kepribadian baik kepada dirinya 

sendiri atau selain dirinya. 

3. Landasan Pendidikan Akhlak 

Dalam pendidikan akhlak yang dijadikan 

sebagai kriteria untuk menilai suatu perbuatan yang 

benar maupun yang salah adalah al-Qur’an dan as-

Sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam tertinggi. 

Perbuatan apa saja yang diperintahkan dan 

dianjurkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah 

merupakan akhlak yang baik. Dan sebaliknya, 

perbuatan apa saja yang dilarang dalam al-Qur’an 

dan as-Sunnah adalah akhlak yang tidak baik.30 

Dalam al-Qur’an Allah SWT telah berfirman 

bahwasannya kita diperintahkan untuk meneladani 

                                                           
30 Imam Syafe’i, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter 

di Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 139. 
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akhlak Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah 

SAW sebagai suri tauladan yang baik dalam 

bertingkah laku. Sebagaimana firman-Nya: 

ََالْ َلَقْدَكاَن َلُكْم ِفي َرُسْولِليهي اُْسَوٌة َحَسَنٌةلهي  ْواهللَ  ُُ ْْ ْْ َكاَن ََر يَرْو ََ ََم
 َْ ًْا اْْلَخي هلَل َكثييرْ ََذََكَْ  

Artinya: Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu 

suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang 

yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari 

kiamat dan yang banyak mengingat Allah. 

 

Dalam hadis yang masyhur juga disebutkan bahwa 

misi utama kerasulan Nabi Muhammad SAW. yakni 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. 

  ََ اري كَ مَ  مَ تَي ليُ  تُ ثْ عي ابُ ّن َ إي : مَ لَ سَ ََ  هي يْ لَ عَ  هللُ  ىل  صَ  هللي  لُ وْ سُ رَ  الَ قَ 
قي لَ خْ اْلَ   

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 

dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.”31 

 

Maka daripada itu, kita sebagai umat beliau kita 

harus senantiasa meneladani semua akhlak yang ada 

                                                           
31 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan 

Agama Islam... 41. 
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pada diri Rasulullah dengan cara 

mengaplikasikannya akhlak Rasulullah dalam 

kehidupan sehari-hari. Baik dalam berhubungan 

dengan manusia maupun berhubungan dengan Allah. 

4. Ruang lingkup pendidikan akhlak 

Konsep akhlak merupakan konsep hidup yang 

mengatur hubungan manusia dengan Allah, 

hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan 

manusia dengan alam sekitarnya. Ruang lingkup 

akhlak menurut Yunahar Ilyas, terbagi menjadi enam 

yaitu: 

a. Akhlak terhadap Allah SWT. 

Akhlak terhadap Allah merupakan suatu sikap 

atau perbuatan yang mutlak dilakukan oleh 

setiap manusia yang berkedudukan sebagai 

makhluk terhadap penciptannya. Akhlak 

terhadap Allah juga merupakan suatu fondasi 

dalam berakhlak. Apabila akhlak kepada Allah 

baik, maka akhlak terhadap sesama manusia 

maupun makhluk lainnya akan baik pula. Begitu 

sebaliknya, apabila akhlak kepada Allah tidak 

baik maka tidak baik akhlaknya terhadap sesama 

manusia maupun terhadap makhluk lain. Akhlak 

mulia terhadap Allah SWT adalah: 

1) Ikhlas 

Ikhlas adalah beramal tanpa pamrih semata-

mata hanya mengharapkan ridha Allah SWT. 

Persoalan ikhlas tidak suatu perbuatan 
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ditentukan oleh tiga faktor yakni: a) Niat 

yang ikhlas (ikhlas al-Niyah); b) Beramal 

dengan sebaik-baiknya (itqan al-‘Amal); c) 

Pemanfaatan hasil usaha dengan tepat 

(jaudah al-Ada’).32 

2) Ridha 

Ridha berarti senang, sukacita atau  

menerima segala sesuatu dengan senang hati 

karena mempercayai bahwa semua itu adalah 

kehendak Allah SWT. Segala yang terjadi 

pada diri seseorang merupakan bagian dari 

pemberian Allah dan terjadi atas anugerah 

Allah SWT. Orang yang jiwanya ridha tidak 

ada sedikitpun kekecewaan dalam 

hidupnya.33 Segala sesuatu pemberian Allah 

merupakan yang terbaik untuk hamba-Nya. 

3) Syukur 

Syukur adalah sikap berterima kasih atas 

pemberian nikmat Allah yang tidak bisa 

terhitung banyaknya.34 Bersyukur merupakan 

sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh 

makhluk kepada sang khalik atas nikmat dan 

karunia yang diberikan-Nya. 

                                                           
32 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Lembaga 

Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2006), 30-32. 
33 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani (Jakarta: 

Amzah, 2014), 65. 
34 Aminuddin, et al., Membangun Karakter dan Kepribadian 

Melalui Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 98. 
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4) Taqwa 

Taqwa adalah menjalankan segala yang 

diperintahkan Allah dan menjauhi semua 

yang dilarang oleh Allah SWT. Menurut Afif 

Abd al-Fattah Tabbarah, makna asal dari 

taqwa adalah pemeliharaan diri. Muttaqin 

adalah orang-orang yang memelihara diri 

mereka dari azab dan kemarahan Allah di 

dunia dan di akhirat dengan cara berhenti 

digaris batas yang telah ditentukan 

melakukan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya. Sedangkan Allah 

tidak memerintahkan kecuali yang baik, dan 

tidak melarang kecuali yang memberi 

mudharat kepada mereka.35  

5) Khauf dan Raja’ 

Khauf adalah kegalauan hati membayangkan 

sesuatu yang tidak disukai yang akan 

menimpanya atau membayangkan sesuatu 

yang disukainya. Sedangakan Raja’ atau 

harap adalah memautkan hati kepada sesuatu 

yang disukai pada masa yang akan datang.36 

b. Akhlak Terhadap Diri Sendiri 

Akhlak terhadap diri sendiri antara lain: 

                                                           
35 Yanuar Ilyas, Kuliah Akhlak... 17-18. 
36 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak... 38. 
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1) ‘Iffah yaitu memelihara kesucian diri dari 

segala tuduhan, fitnah dan juga memelihara 

kehormatan.37 

2) Sabar secara bahasa adalah menahan diri dari 

berpeluh kesah, menahan lisan dari mengadu, 

dan menahan anggota tubuh dari menampar 

pipi, menyobek baju, dan semacamnya.38 

3) Syukur merupakan sikap seseorang untuk 

tidak menggunakan nikmat yang diberikan 

oleh Allah Swt. dalam melakukan maksiat 

kepada-Nya. Syukur juga berarti memuji 

Dzat yang memberi kenikmatan atas 

limpahan kebaikan yang Dia anugerahkan. 

Syukur dilakukan dengan hati, lisan, dan 

anggota badan. Bersyukur dengan hati berarti 

meniatkan untuk kebaikan semua makhluk. 

Sedangkan bersyukur dengan lisan berarti 

menunjukkan rasa syukur itu kepada Allah 

dengan memujinya sambil mengucapkan 

hamdalah. Para salafushaleh biasa saling 

bertanya kabar dengan maksud agar keluar 

kata-kata syukur kepada Allah, karena orang 

yang bersyukur dianggap sebagai orang yang 

taat, dan orang yang menyebabkan keluarnya 

                                                           
37 Anwar Masy’ari, Akhlak al-Qur’an (Surabaya: Bina Ilmu, 

2007), 95. 
38 Ulya Ali Ubaid, Sabar dan Syukur Gerbang Kebahagiaan di 

Dunia dan di Akhirat (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 9. 
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kata-kata syukur juga dianggap sebagai orang 

yang taat.39 

4) Amanah atau jujur adalah sifat seseorang 

yang harus mempunyai rasa tanggung jawab 

terhadap apa yang dipikulnya di atas 

pundaknya. Jujur adalah pemberitahuan 

seseorang atas apa-apa yang ia yakini 

kebenarannya. 

5) Qana’ah atau merasa cukup dengan apa yang 

ada. 

6) Wira’i artinya saleh, menjauhkan diri dari 

perbuatan dosa. Yakni meninggalkan segala 

yang didalamnya terdapat keragu-raguan 

antara halal dan haram (Syubhat) 

7) Malu, seorang muslim hendaknya memiliki 

sifat pemalu dalam setiap keadaan. Namun 

demikian, sifat tersebut bukan berarti 

menghalanginya untuk mengatakan dan 

menyatakan kebenaran.40 

c. Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Akhlak terhadap manusia antara lain: (a) 

berbuat baik kepada tetangga; (b) suka 

menolong orang lain; (c) memuliakan tamu, 

menghormati nilai dan norma yang berlaku 

                                                           
39 Ulya Ali Ubaid, Sabar dan Syukur Gerbang Kebahagiaan di 

Dunia dan Akhirat (Jakarta: AMZAH, 2012), 171. 
40 M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern: Membangun 

Karakter Generasi Muda (Bandung: Marja, 2012), 65. 
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dalam masyarakat, menganjurkan anggota 

masyarakat untuk berbuat baik dan mencegah 

diri dari melakukan perbuatan dosa; (d) 

menunaikan amanah dengan jalan melaksanakan 

kepercayaan yang telah diberikan seseorang atau 

masyarakat kepada kita; (e) bermusyawarah 

dalam segala urusan mengenai kepentingan 

bersama; (f) kasih sayang terhadap sesama  (g) 

pemurah yakni sifat suka mengulurkan tangan 

kepada orang lain yang membutuhkanya. 

Dalam berhubungan dengan sesama manusia 

juga harus dilandasi dengan beberapa hal, 

diantaranya adalah: 

1) Persaudaraan (ukhuwah), yaitu semangat 

persaudaraan diantara sesama, baik itu 

sesama muslim maupun dengan non muslim. 

2) Persamaan, yaitu pandangan bahwa semua 

manusia mempunyai harkat dan martabat 

yang sama. 

3) Adil, yaitu wawasan yang seimbang dalam 

memandang, menilai atau menyikapi sesuatu. 

4) Baik sangka, yaitu sikap selalu baik sangka 

kepada siapapun. 

5) Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh karena 

keinsyafan bahwa kemuliaan hanya milik 

Allah SWT. 

6) Tepat janji, yaitu selalu menepati janji kepada 

siapapun. 
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7) Lapang dada, yaitu sikap penuh kesediaan 

menghargai pendapat dan pandangan orang 

lain. 

8) Dapat dipercaya, salah satu konsekuensi iman 

adalah amanah. 

9) Perwira, yaitu sikap penuh percaya diri 

namun tidak sombong, tetap rendah hati, dan 

tidak mudah menunjukkan sikap memelas 

atau iba dengan maksud mengundang belas 

kasihan dan mengharapkan pertolongan 

orang lain. 

10) Hemat, yaitu sikap tidak boros dan tidak pula 

kikir dalam menggunakan harta. 

11) Dermawan, yaitu sikap kaum beriman yang 

memiliki kesediaan yang besar untuk 

menolong sesama manusia. 

5. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Menurut Ibn Miskawaih tujuan dari pendidikan 

akhlak adalah terwujudnya sikap batin yang mampu 

mendorong secara spontan untuk melahirkan semua 

perbuatan bernilai baik, sehingga mencapai 

kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan 

sempurna (al-sa’adah).41 

Pendidikan akhlak juga diajarkan untuk 

memberi tahu bagaimana seharusnya manusia 

bertingkah laku, bersikap terhadap sesama dan 

                                                           
41Suwito, Filsafat Pendidikan... 116. 



33 
 

 
 

kepada Tuhan-Nya.42 Dengan pendidikan akhlak 

memungkinkan seseorang dapat hidup ditengah-

tengah masyarakat tanpa harus menyakiti atau 

disakiti orang lain. Sehingga, pendidikan akhlak 

menjadikan seseorang berusaha meningkatkan 

kemajuan masyarakat demi kemakmuran bersama.43 

Pada dasarnya, pendidikan akhlak berusaha 

untuk: Pertama, meluruskan naluri dan 

kecenderungan fitrah seseorang yang 

membahayakan masyarakat. Kedua, membentuk rasa 

kasih sayang mendalam, yang akan menjadikan 

seseorang merasa terikat untuk melakukan amal baik 

dan menjauhi perbuatan jelek.  

B. Materi Akhlak Kelas X Madrasah Aliyah 

Secara garis besar materi  Akhlak di Madrasah 

Aliyah dibagi menjadi tiga aspek yaitu Akhlak Terpuji, 

Akhlak Tercela dan Adab. 

Ruang lingkup materi akhlak kelas X Madrasah Aliyah. 

1. Akhlak terpuji meliputi (hikmah, syaja’ah, ‘iffah, 

‘adalah, syukur, qona’ah, ridha/sabar, husnudzan, 

raja’ dan taubat) 

a. Hikmah, secara bahasa al-hikmah berarti 

kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang 

bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, 

                                                           
42Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po Press, 2009), 244. 
43Basuki  dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan 

Islam... 40-41. 
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peribahasa (kata-kata bijak), dan al-Qur'an. 

Menurut Al-Maraghi dalam kitab Tafsirnya, 

menjelaskan al-Hikmah sebagai perkataan yang 

tepat lagi tegas yang diikuti dengan dalil-dalil 

yang dapat menyingkap kebenaran. Sedangkan 

menurut Toha Jahja Omar hikmah adalah 

bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada 

tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, 

berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan 

menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal 

tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang 

oleh Allah sebagaimana dalam ketentuan 

hukum-Nya.44 

b. Syaja’ah secara etimologi kata al-syaja’ah 

berarti berani, antonimnya dari kata al-jabn 

yang berarti pengecut. Kata ini digunakan untuk 

menggambarkan kesabaran di medan perang. 

Sisi positif dari sikap berani yaitu mendorong 

seorang muslim untuk melakukan pekerjaan 

berat dan mengandung resiko dalam rangka 

membela kehormatannya. Tetapi sikap ini bila 

tidak digunakan sebagaimana mestinya 

menjerumuskan seorang muslim kepada 

kehinaan. Syaja’ah dalam kamus bahasa Arab 

artinya keberanian atau keperwiraan, yaitu 

seseorang yang dapat bersabar terhadap sesuatu 

                                                           
44 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 49-50. 
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jika dalam jiwanya ada keberanian menerima 

musibah atau keberanian dalam mengerjakan 

sesuatu. Pada diri seorang pengecut sukar 

didapatkan sikap sabar dan berani. Selain itu 

Syaja’ah (berani) bukanlah sematamata berani 

berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap 

mental seseorang, dapat menguasai jiwanya dan 

berbuat menurut semestinya.45 

c. ‘Iffah, Secara etimologis, ‘iffah adalah bentuk 

masdar dari affa-ya’iffu-‘iffah yang berarti 

menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, 

‘Iffah juga berarti kesucian tubuh. Secara 

terminologis, ‘iffah adalah memelihara 

kehormatan diri dari segala hal yang akan 

merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. 

‘Iffah (al-iffah) juga dapat dimaknai sebagai 

usaha untuk memelihara kesucian diri (al-iffah) 

adalah menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, 

dan memelihara kehormatan.46 

d. ‘Adalah, yaitu adil, juga berarti tidak berat 

sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang 

satu dengan yang lain. Berlaku adil adalah 

memperlakukan hak dan kewajiban secara 

seimbang, tidak memihak, dan tidak merugikan 

pihak mana pun. Adil dapat berarti tidak berat 

                                                           
45 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 56. 
46 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 52. 
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sebelah serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-

wenang. 

e. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah 

SWT. sedangkan dalam Kamus Bahasa 

Indonesia berarti ucapan dari perasaan senang, 

bahagia, melegakan ketika mengalami suatu 

kejadian yang baik. Secara istilah, Syukur 

merupakan suatu tindakan, ucapan, perasaan 

senang, bahagia, lega atas nikmat yang telah 

dirasakan, didapatkan dari Allah SWT. 

f. Qona’ah adalah sikap rela menerima dan merasa 

cukup dengan apa yang dimiliki serta 

menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa 

kurang. Akan tetapi, qona’ah bukan berarti 

hidup santai, malas bekerja, tidak kreatif, statis 

dan tidak mau menerima perubahan. Sebaliknya, 

qona’ah justru berfungsi sebagai dinamisator 

yang mendorong manusia untuk giat bekerja 

dalam mencapai kesejahteraan hidup.47 

g. Ridha dan Sabar, Sabar adalah menerima segala 

sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang 

yang ridha menyadari bahwa segala sesuatu 

yang terjadi itu merupakan kehendak Allah 

SWT. 

h. Husnudzan berarti berbaik sangka atau kata lain 

tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum 

                                                           
47 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 86. 
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perkaranya menjadi jelas. Dalam kehidupan 

sehari-hari manusia akan berinteraksi dengan 

sesamanya dalam suatu pergaulan. Hal itu 

disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang 

saling membutuhkan suatu pergaulan yang 

harmonis perlu dipupuk sikap berbaik sangka 

antar sesama manusia.48 

i. Raja’secara bahasa berasal dari kata rajaa yarjuu 

raja aja’an, yang berarti mengharap dan 

pengharapan. Apabila dikatakan raja’ahu maka 

artinya ammalahu dia mengharapkannya. Jika 

nirunut dari makna bahasa, maka asal makna 

raja’ adalah menginginkan atau menantikan 

sesuatu yang disenangi. Menginginkan kebaikan 

yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ihsan 

dan kebaikan dunia akhirat. Raja’ adalah sikap 

mengharap rida, rahmat, dan pertolongan Allah 

SWT. serta yakin hal itu dapat diraih.49 

j. Taubat berasal dari kata taba (تاب) yang darinya 

terbentuk antara lain kata taubat (توبة), pada 

mulanya berarti “kembali”. Taubat berarti 

memohon ampunan kepada Allah SWT. atas 

segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan 

bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan 

                                                           
48 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 158. 
49 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 163. 
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pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah 

dilakukan.50 

2. Akhlak Tercela meliputi (Hubbu ad-Dunya, Hasad, 

Takabbur-Ujub, Riya’, Licik, Tamak & Serakah, 

Zalim, Diskriminasi) 

a. Hubbu ad-Dunya berarti cinta dunia, yaitu 

menganggap harta benda adalah segalanya. 

Penyakit Hubbu ad-Dunya (cinta pada dunia) 

berawal dari penyakit iman, yang berakar pada 

persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan 

akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. 

Akhirnya, jabatan dan harta dipandang sebagai 

tujuan, bukan sebagai alat untuk meraih 

keridhaan Allah Swt.51 

b. Hasad berarti dengki, maksudnya suatu sikap atau 

perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak 

suka karena rasa iri. Orang yang hasut 

menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang 

lain dan berharap supaya berpindah kepadanya. Ia 

juga tidak suka jika ada orang lain yang 

menyamainya baik dalam hal prestasi maupun 

materi.52 

                                                           
50 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 169. 
51 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 67. 
52 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 69. 
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c. ‘Ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri, 

dengan memberikan satu penghargaan yang 

terlalu berlebihan kepada kemampuan diri. Sikap 

ini tercermin pada rasa tinggi diri (superiority 

complex) dalam bidang keilmuan, amal perbuatan 

ataupun kesempurnaan moral. Dan disaat ia 

menampakkan kelebihanya pada orang lain 

dengan sombong, maka ia telah terjangkit 

penyakit Takabur. Oleh karena itu, sikap ‘Ujub 

dan Takabur memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Dan sikap takabur adalah sifatnya Iblis.53 

d. Riya’ adalah mengerjakan suatu perbuatan atau 

ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, 

bukan karena Allah semata. Orang riya’ tidak 

ikhlas dalam beramal, ia senantiasa pamer dan 

cari perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan 

dan pengakuan. 

e. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang 

sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun 

orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, 

pandai menipu, culas, curang, dan licin. 

f. Tamak dan Serakah. Dalam bahasa Arab, serakah 

disebut tamak yang artinya sikap tak pernah 

merasa puas dengan yang sudah dicapai. Menurut 

istilah tamak adalah cinta kepada dunia (harta) 

terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum 

                                                           
53 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 72. 
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haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. 

Karena ketidakpuasannya itu, segala cara pun 

ditempuh. Serakah adalah salah satu dari penyakit 

hati. Mereka selalu menginginkan lebih banyak, 

tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu 

dibenarkan oleh syariah atau tidak, tidak berpikir 

apakah harus mengorbankan kehormatan orang 

lain atau tidak. Yang penting, apa yang menjadi 

kebutuhan nafsu syahwatnya terpenuhi.54 

g. Menurut bahasa kata aniaya sama dengan kata 

zalim yang artinya sewenang-wenang atau tidak 

adil. Seorang yang beriman kepada Allah dan 

memegang teguh prinsip keadilan, kesamaan 

derajat, tidak akan berbuat aniaya. Sebab ia sadar, 

bahwa kezaliman itu merupakan  kegelapan yang 

akan menutup rapat hati orang yang 

melakukannya. 

h. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan 

terhadap sesama berdasarkan warna kulit, 

golongan, suku, ekonomi, status sosial dan lain-

lain. Seseorang yang melakukan perbuatan 

diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. 

Kita sering mendengar sikap diskriminatif yang 

diterapkan dalam beberapa negara yang umumnya 

mengarah pada politik rasis, yaitu perlakuan yang 

tidak manusiawi terhadap warga berkulit warna. 

                                                           
54 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 183. 
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Perlakuan semacam ini tentu telah banyak korban 

bahkan mengarah pada perlakuan yang tidak 

manusiawi secara fisik. Diskriminasi termasuk 

perilaku atau akhlak tercela sebab sikap ini tidak 

sejalan dengan ajaran agama Islam yang 

mengutamakan prinsip persamaan (as-sawa’), 

persaudaraan (ukhuwah), dan tolong-menolong 

(ta’awun). 

3. Adab (adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, 

dan adab membesuk orang yang sakit) 

a. Adab terhadap orang tua 

Pertama, Hendaklah kita selalu tunduk dan patuh 

kepada kedua orang tua dalam segala hal yang 

baik-baik saja. Apabila keduanya dalam kekafiran 

dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari 

agama Islam, atau memerintahkan sesuatu 

perbuatan syirik, kita wajib tidak mengikuti 

keduanya. Tetapi penolakan itu harus dengan cara 

halus, agar tidak menyakiti keduanya. Kedua, kita 

dilarang berkata kasar, membentak misalnya 

berkata hus/ah dan kata-kata sejenisnya, yang 

termasuk ungkapan tidak baik. Ketiga, apabila 

orang tua atau salah satu mencapai usia lanjut kita 

harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang 

tua merawat kita pada saat kita masih kecil.55 

 

                                                           
55 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 97. 
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b. Adab terhadap Guru 

Di samping kita berkewajiban berbakti kepada 

orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat 

dan patuh kepada guru. Kita tidak akan menjadi 

pintar tanpa bimbingan guru. Adab terhadap guru 

antara lain: (1) Jika bertemu dengan guru ucapkan 

salam, (2) Perhatikan ketika guru sedang memberi 

pelajaran, (3) Tunjukkan rasa rendah hati dan 

hormat serta sopan santun, (4) Mentaati 

perintahnya selama perintah itu tidak 

bertentangan dengan ajaran agama, (5) Senantiasa 

menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib 

dan kesalahan guru, (6) Mengunjungi guru jika ia 

sedang sakit atau mendapat musibah, (7) Tetap 

mengakuinya sebagi guru walaupun sudah tidak 

mengajar lagi, (8) Patuh terhadap tata tertib 

sekolah berarti pula patuh terhadap guru dan 

sebagainya.56 

c. Adab menengok orang sakit 

Pertama, memberi salam sambil mengulurkan 

tangan dengan ramah dan lemah lembut dengan 

maksud menengok dan ikut serta mendoakan 

yang sakit, karena salam pada hakikatnya adalah 

do’a. Kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kecil kepada penderita, misalnya: bagaimana 

                                                           
56 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 101. 
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keadaan sakitnya? Sudah banyak kemajuan? Apa 

yang dikeluhkan (apa sakitnya)?. Ketiga, memberi 

bimbingan keagamaan atau nasehat kepada si 

penderita.57 

 

  

                                                           
57 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 196. 
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BAB III 

KITAB BIDĀYAT AL-HIDĀYAH KARYA AL 

IMAM HUJJATUL ISLAM ABU HAMID AL-

GHAZALI DAN KONSEP PENDIDIKAN 

AKHLAK 

 

A. Biografi Syekh Abu Hamid Al-Ghazali 

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid 

Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia 

lahir di Ghazaleh, sebuah kota kecil di Tus, wilayah 

Khurasan, pada 450 H (1059 M).58 Ia dijuluki Abu 

Hamid karena memiliki putra bernama Hamid yang 

meninggal sewaktu masih kecil.59 Ayahnya adalah 

seorang miskin yang bekerja sebagai penenun. 

Meskipun hidup dalam ekonomi yang sederhana, 

namun ayah al-Ghazali sangat religius dalam sikapnya. 

Ia suka mendatangi diskusi-diskusi para ulama dan ikut 

menyambung dana untuk kegiatan mereka sesuai 

kemampuannya. Besar harapan agar anaknya bisa 

menjadi ulama yang selalu memberi nasehat kepada 

umat.60 

 

                                                           
58Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran 

Tokoh Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 87. 
59 Saeful Anwar, Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi 

dan Aksiologi (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 50. 
60 Sibawaihi, Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman Studi 

Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer (Yogyakarta: Islamika, 

2004), 35. 
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Beberapa waktu sebelum meninggal dunia, dia 

telah menitipkan al-Ghazali dan saudaranya kepada 

seorang temannya yang sufi, agar mendidik dan 

membimbingnya dengan menyerahkan sedikit harta 

yang dimilikinya untuk biaya keperluan sehari-hari 

mereka berdua. Ayah al-Ghazali itu tak lama kemudian 

meninggal. Dan teman dekatnya yang pernah diserahi 

mendidik dua puteranya itu segera mengambil mereka 

untuk dididik dan dibimbing. Tetapi setelah beberapa 

waktu, teman ayah al-Ghazali yang sufi dan serta 

sederhana itu memanggil mereka berdua yang masih 

kecil-kecil dan berkata kepada mereka: Ayahmu dulu 

pernah menitipkan sedikit harta kepada saya untuk 

keperluan sehari-hari. Saya pun telah memenuhinya dan 

sekarang harta itu telah habis saya belanjakan untuk 

kalian berdua. Sedangkan saya adalah seorang miskin 

yang hidup pas-pasan. Saya tidak memiliki harta 

sedikitpun yang dapat saya sumbangkan buat 

menyantuni kalian berdua. Oleh karena itu, saya 

mempunyai pandangan, kalian sebaiknya mendaftar ke 

sebuah madrasah sebagai siswa. Kalian nanti akan 

mendapat beasiswa, sehingga kalian dapat bertahan 

hidup dan juga bisa belajar. al-Ghazali bersama 

saudaranya itu menuruti saran teman ayahnya itu. 

Begitulah kesulitan hidup yang dihadapi oleh al-

Ghazali bersama saudaranya yang masih kecil-kecil itu 

dalam usahanya mencari ilmu. Keadaan seperti itulah 

yang membuat mereka berdua sukses dan tinggi 
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derajatnya. Imam al-Ghazali selalu teringat dan 

terkesan dengan nasibnya seperti itu, dan sering 

berkata: kami telah mencari ilmu dengan niat selain 

karena Allah. Tetapi ilmu itu tidak mau dicapai, kecuali 

dengan niat karena Allah.61 

Al-Ghazali ketika masih remaja belajar fiqh 

kepada syeh Ahmad bin Muhammad al-Radzkani, di 

kampung halamannya sendiri. Beliau kemudian pergi 

ke Jurjan untuk berguru kepada syeh Abu Naser Al-

Ismaily. Beliau banyak mencatat keterangan-keterangan 

dari syeh Abu Naser ini. Disini Ia tidak hanya mendapat 

pelajaran tentang agama saja, namun juga pelajaran 

tentang bahasa Arab dan Persia. Karena kurang puas 

dengan pelajaran yang diterimanya di Jurjan, maka ia 

kembali ke Thus selama tiga tahun, dan sejak inilah ia 

mulai mengalami masa skeptis.62 

Selanjutnya bersama sekelompok pemuda dari 

Thus, al-Ghazali melanjutkan perjalanan belajarnya di 

Naisabur untuk berguru kepada Imam Al-Haromain Al-

Juwaini. Beliau sangat tekun dan giat belajar 

kepadanya, sehingga beliau mahir dalam bidang Al-

Qur’an, Hadis, ilmu mantiq dan retorika. Selain itu 

beliau juga mendalami ilmu hikmah dan filsafat, 

sehingga beliau faham betul uraian-uraian para pakar 

ilmu tersebut. Beliau memang cerdas dan cepat 

menangkap pesan ilmu pengetahuan. Karena 
                                                           

61 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai Hidayah 

Ilahi (Surabaya: Al-Hidayah, 1997), 7-8. 
62 Saeful Anwar, Filsafat Ilmu al-Ghazali... 53. 
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kepandaiannya dalam berbagai bidang ilmu itulah, 

gurunya, Imam Al-Haromain menggelarinya (Bahrun 

Mughdiq) artinya lautan luas yang tak bertepi.63 

Sepeninggal Imam al-Haramayn pada 28 Rabiul 

Akhir 478 H, jabatan rektor atau pimpinan perguruan 

tinggi madrasah Nizamiyyah otomatis kosong, untuk 

mengisi kekosongan tersebut, Perdana Menteri Nizam 

al-Mulk menunjuk al-Ghazali sebagai penggantinya. 

Beliau lalu pergi ke Baghdad pada tahun 484 H. Dan 

mulai aktif memberi kuliah di lembaga pendidikan 

tinggi tersebut. Beliau sangat dikagumi di kalangan 

ulama’ dan mahasiswa di lingkungan Universitas 

tersebut, karena bahasan-bahasan ilmiahnya yang 

sangat kritis dan mendalam, sehingga mereka sangat 

hormat kepadanya.64 Pada waktu itu beliau masih 

sangat muda, yaitu baru berusia 34 tahun. Namun, 

beliau telah mencapai kedudukan yang tinggi. 

Al-Ghazali mengajar di Universitas tersebut 

selama kurang lebih sepuluh tahun dengan pangkat 

kedudukan yang sangat tinggi, pengaruh yang sangat 

luas dan kesejahteraan yang lebih dari cukup. Tetapi, 

dalam hati beliau kemudian timbul keinginan yang 

sangat kuat untuk meninggalkan segala kemewahan 

dunia tersebut. Beliau akhirnya meninggalkan 

kedudukan dan jabatannya yang tinggi itu. Beliau lalu 

pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, 

                                                           
63 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 9-10. 
64 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 10. 
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kemudian pergi ke Syam dan tinggal sementara di kota 

Baitul Maqdis. Kemudian beliau pergi ke Damaskus 

dan ber’uzlah di sebuah zawwiyah di dalam masjid raya 

Al-Umawi. Zawiyah tempat uzlah Imam al-Ghazali itu 

sampai sekarang masih ada dan terkenal dengan sebutan 

Az-Zawiyah al-Gazaliyyah. Di tempat inilah beliau 

menghabiskan waktunya untuk menulis kitab Ihya’ 

Ulumuddin.65 

Al-Ghazali wafat pada hari senin 14 Jumadil 

Akhir tahun 505 H. Dalam usia 55 tahun. Imam Ibnu 

Al-Jouzy menceritakan dari Imam Ahmad, saudara al-

Ghazali, bahwa ketika fajar pada hari tersebut terbit, 

beliau segera mengambil air wudlu. Setelah itu beliau 

meminta kain kafan, lalu berkata: Aku telah siap 

memenuhi panggilan-Mu dengan penuh ketaatan. 

Beliau kemudian membujurkan kedua kakinya dengan 

menghadap ke arah kiblat, terus menghembuskan nafas 

terakhirnya. Jenazah beliau dimakamkan di Tobron, 

sebuah kawasan di kota Tous.66 

Al-Ghazali adalah seorang ulama’ besar yang 

ilmunya sangat luas dan mencakup segala bidang ilmu 

pengetahuan. Beliau telah meninggalkan banyak karya 

ilmiah berbobot, antara lain: (1) Al-Ihya’ Ulumuddin, 

(2) Al-Iqtshod fi Al-I’tiqod, (3) Al-Asma’ Al-Husna, (4) 

Al-Munqidz fi Al-Dlolal, (5) Al-Basit, (6) Al-Wasit, (7) 

Al-Wajiz, 8) Al-Khulashoh, (9) Al-Mustasfa, (10) Al-

                                                           
65 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 10-11. 
66 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 13. 
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Munkhul, (11) Ar-Roddu Ala Al-Batiniyyah, (12) 

Bidayah Al-Hidayah, (13) Tahshin Al-Adillah, (14) 

Tafahut Al-Falasifah, (15) Risalah Al-Waladiyyah, (16) 

Syifa’ Al-‘Alil, (17) Maqosid Al-Falasifah, (18) Minhaj 

Al-‘Abidin.67 

B. Deskripsi Singkat Kitab Bidāyat al-Hidāyah 

Bidāyat al-Hidāyah (Permulaan Petunjuk Allah) 

adalah salah satu kitab karangan Syaikh Hujjat al-Islam 

al-Ghazali dalam bidang akhlak-tasawuf. Dalam aliran 

tasawufnya, al-Ghazali cenderung memilih tasawuf 

Sunni yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah 

ditambah doktrin Ahl Sunnah wal-Jama’ah. Corak 

tasawufnya adalah psiko-moral yakni yang 

memprioritaskan pendidikan moral. 

Kitab Bidāyat al-Hidāyah ini dikarang pada 

masa al-Ghazali berada di Naisabur yang kedua. Pada 

masa ini, ia telah memperoleh ilmu yaqini. Menurut 

pengakuannya, telah muncul kesadaran baru dalam 

dirinya bahwa ia harus keluar dari ‘uzlah (pengasingan 

diri), karena terjadi dekadensi moral di kalangan 

masyarakat, bahkan sudah sampai di kalangan para 

ulama sehingga diperlukan penanganan untuk 

mengobatinya. Di masa ini pula, ia mengarang banyak 

kitab dalam berbagai subjek, mulai dari politik dan 

dialog dengan kaum Batini atau Isma’ili serta logika 

                                                           
67 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 14-15. 
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dan filsafat, sampai pada usul fiqh, otobiografi, dan 

tasawuf.68 

Kitab Bidāyat al-Hidāyah merupakan panduan 

setiap muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Melalui kitab ini al-Ghazali ingin memberi bimbingan 

kepada setiap muslim untuk menjadi individu yang baik 

secara total dalam pandangan Allah maupun pandangan 

manusia.69 Karena dalam kitab ini mengindikasikan 

konsep ketaqwaan, yakni melakukan perintah Allah dan 

menjauhi larangan-Nya, menghapus penyakit hati serta 

petunjuk dalam berinteraksi sosial yang baik dan bijak 

terhadap sesama. Tujuan pokoknya agar manusia dapat 

memaksimalkan penghambaannya kepada Allah dengan 

mendapatkan ridha-Nya serta dapat membina hubungan 

yang baik dengan masyarakat sehingga mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Secara garis besar sistematika pembahasan kitab 

ini mencakup tiga aspek, yaitu: Ketaatan kepada Allah, 

Meninggalkan maksiat dan Etika pergaulan sosial. 

Bagian pertama tentang Ketaatan meliputi: (a) 

Ketaatan, (b) Adab bangun tidur, (c) Adab masuk 

kamar kecil, (d) Adab berwudlu, (e) Adab Mandi, (f) 

Adab tayyamum, (g) Adab keluar masjid, (h) Adab 

masuk masjid, (i) Adab ketika matahari terbit sampai 

terbenam, (j) Persiapan melakukan salat, (k) Adab tidur, 

                                                           
68 Saeful Anwar, Filsafat Ilmu al-Ghazali... 68. 
69 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 4. 
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(l) Adab ketika salat, m) Adab menjadi Imam, (n) Adab 

salat jum’at, (o) Adab puasa 

Bagian kedua, yakni meninggalkan maksiat 

meliputi: (a) Menjaga mata, (b) Menjaga kedua telinga, 

(c) Menjaga lisan, (d) Menjaga perut, (e) Menjaga 

kemaluan, (f) Menjaga kedua tangan, (g) Menjaga 

kedua kaki, (h) Maksiat hati, (i) Kesombongan. Bagian 

ketiga tentang Etika pergaulan sosial, meliputi: (a) Etika 

seorang pendidik dan peserta didik, (b) Etika anak 

terhadap kedua orang tuanya, (c) Adab bergaul dengan 

orang yang tidak di kenal, (d) Adab bergaul dengan 

sahabat, (e) Adab bergaul dengan kenalan. 

C. Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali. 

Konsep-konsep pendidikan akhlak dalam kitab 

“Bidāyat al-Hidāyah” sudah bisa kita lihat pada 

permulaan muqaddimahnya. Dimana al-Ghazali 

memulai menulis kitab karyanya dengan terlebih dahulu 

memanjatkan pujian kepada Allah SWT. kemudian 

dilanjutkan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. 

para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hal ini 

menunjukkan kecintaan al-Ghazali terhadap Allah dan 

Rasul-Nya yang termanifestasi dalam awal karanganya, 

yang berbunyi: 
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 َُ َعَلى َخْْييَخْلقيهي ََالس َل  ةُ ََحْديهي ََالص َل  َاْْلََْمُدهللي َحقهي 
ْْ بَرْعديهي اَم ابرَ ْعدُ 70  ُُمََم د   َرُسْوليهي َََعْبديهي َََعَلى اَليهي ََصَ ْحبيهي مي

 

“Puji syukur kehadirat Allah Swt yang berhak untuk 

dipuji salawat serta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada nabi Muhammad, para keluarga dan sahabat-

sahabatnya.” 

Sesungguhnya engkau dalam mencari ilmu apabila 

berniat untuk bersaing mencari popularitas, kebanggaan 

atau untuk mengungguli teman-teman sebayanya dan 

supaya mendapat simpati dari orang banyak, maka 

engkau sebenarnya telah berusaha menghancurkan 

agamamu, merusak dirimu sendiri dan menjual 

kebahagiaan akhirat dengan kesenangan dunia.71 

Berikut ini beberapa pendidikan akhlak yang 

terkandung didalam kitab Bidāyat al-Hidāyah yang 

dapat dijadikan sebagai pegangan hidup dan 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

1. Memiliki Niat yang Baik dalam Mencari Ilmu 

 ُْ هي ظْ َمُ الْ  مي لْ عي الْ  اسي بَ تي ى اقْ لَ عَ  لُ بي قْ َمُ الْ  صُ َْ ْي اْلَْ  اهَ َر  أَ  مْ لَ عْ افَ 
  نْ إي  كَ ن  إي  هي يْ لَ اي  شي ط  عَ التر   طَ ْْ فرَ ََ  ةي بَ غْ الْ   قَ دْ صي  هي سي فْ نرَ  ْْ مي 

                                                           
70 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah (Surabaya: Al-

Hidayah, tt), 2. 
71 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 16. 
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  َُ د  قَ التر  ََ  اةَ اهَ نَ َمُ الْ ََ  ةَ سَ افَ نَ َمُ الْ  مي لْ عي الْ  بي لَ طَ بي  دُ صي قْ ترَ  تَ نْ كُ 
 ا َي طَ حُ  عَ جَْ ََ  كَ يْ لَ إي  اسي الن   هي وْ ُُ َُ  ةَ الَ َمَ تي اسْ ََ  اني َْ قرْ ى اْلَ لَ عَ 

 عي يْ برَ ََ  كَ سي فْ نرَ  كي َل هْ إي ََ  كَ ني َْ دي   َي دْ  هَ في  اع  سَ  تَ نْ أَ ا فَ نَ َرْ الد  
 أَ خي َْ تي كَ  بي دُ نرْ يَ اكَ 72

 

Sesungguhnya engkau dalam mencari ilmu apabila 

berniat untuk bersaing mencari popularitas, 

kebanggaan atau untuk mengungguli teman-teman 

sebayanya dan supaya mendapat simpati dari orang 

banyak, maka engkau sebenarnya telah berusaha 

menghancurkan agamamu, merusak dirimu sendiri 

dan menjual kebahagiaan akhirat dengan 

kesenangan dunia.73 

Dalam kitab ini, al-Ghazali berpesan kepada 

para penuntut ilmu agar seseorang yang menuntut 

ilmu itu selalu mempunyai niat yang baik karena 

Allah dalam menuntut ilmu. Bukan untuk bersaing 

mencari popularitas, kebanggaan atau untuk 

mengungguli teman-teman sebayanya dan supaya 

mendapat simpati dari orang banyak. Karena hal 

tersebut merupakan suatu hal yang hina dihadapan 

Allah SWT. al-Ghazali dalam kitab ini juga 

menyebutkan bahwasanya seorang yang menuntut 

                                                           
72 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 2. 
73 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 16. 
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ilmu bukan niat yang baik karena Allah, maka 

orang tersebut sama hal nya dengan berusaha 

menghancurkan agamanya, merusak dirinya sendiri 

dan menjual kebahagiaan akhirat dengan 

kesenangan dunia. 

2. Mengingat Allah SWT. 

ُْ فَ   َي وْ النر   َْ مي  تَ ظْ قَ يرْ ترَ ااسْ ذَ اي فَ   عي وْ لُ طُ  لَ بْ قرَ  ظَ قي يْ ترَ سْ تَ  نْ اَ دْ هي تَ ا
َْ هللي   ْي ىْ  عَ لَ ى قرَ لْ بي كَ  ََ لي سَ اني كَ  دي كْ  َ  لَ  مَ ا يَْ  ْْ  اَ  ْي  ََ لْ يَ كُ  الْ فَ جْ 

 ترَ عَ اَل 74
Apabila engkau hendak bangun tidur, maka 

usahakan bangun sebelum fajar terbit. Dan 

jadikanlah zikir kepada Allah baik dihati maupun 

dilisan sebagai kegiatan yang pertama.75 

Dalam kitab ini al-Ghazali mengajarkan 

kepada kita bahwasannya kita harus bangun dari 

tidur sebelum waktu terbit fajar. Dan menjadikan 

zikr kepada Allah sebagai hal yang pertama yang 

kita lakukan tatkala terbangun dari tidur, baik zikr 

bil qolbi maupun bil lisan. 

al-Ghazali selalu mengkontekskan perbuatan 

yang dilakukan seseorang hendaknya selalu 

didasari rasa ikhlas karena Allah SWT. Seperti 

halnya ketika hendak berpakaian, maka seseorang 

harus berniat menutupi aurat karena menjalankan 

                                                           
74 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 11. 
75 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 32. 
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perintah Allah bukan untuk tujuan yang lain (pamer 

kepada orang lain). Demikian pula ketika hendak 

masuk atau keluar kamar mandi, ketika mandi,  

ketika berwudhu, ketika masuk atau keluar masjid 

zikrullah harus tetap dijaga, al-Ghazali 

mengajarkan agar selalu ingat kepada Allah yang 

terbingkai dalam lantunan doa-doa. 

3. Menggunakan Waktu dengan Sebaik-baiknya 

Sebagai hamba Allah yang telah diberikan 

banyak kenikmatan, maka sudah selayaknya kita 

sebagai hamba-Nya selalu memanfaatkan waktu 

dengan sebaik-baiknya. yang mana waktu tersebut 

digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Menurut al-Ghazali, waktu setelah matahari 

terbit (pagi) hingga matahari mulai condong ke 

barat (siang), sebaiknya digunakan untuk hal-hal 

berikut: 

 مي لْ لعي اْ  بي لَ  طَ في  هُ فَ ْي صْ تَ  نْ اَ  لُ ضَ فْ  ْلَ اْ  يَ هي  ََ َل َْ ْلُ اْ  ةُ الَ ْلَْ اَ 
ا َمً لْ عي  هُ وْ َس  ََ  هي يْ لَ عَ  اسُ الن   ب  كَ ى اَ ذي ل  اَ  لي وْ ضُ فُ الْ  نَ َْ دُ  عي افي الن  

َْ  هللي  ترَ عَ اَل 76  ََ الْ عي لْ مُ  الن  افي عُ  مَ ا ََ زي َْ دُ  ِفي  خَ وْ في كَ  مي 
 

Mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang 

biasa dicari oleh orang pada umumnya, seperti 

pada zaman sekarang ini. Ilmu yang bermanfaat, 

                                                           
76 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah...  39. 
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yaitu ilmu yang bisa menambah atau meningkatkan 

ketakutan kepada Allah SWT.77 

 

al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam waktu 

tersebut hendaknya digunakan untuk mencari ilmu 

yang bermanfaat. Yaitu ilmu-ilmu yang 

meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah, 

kesadaran terhadap kekurangan yang ada didalam 

diri, menambah makrifat dalam beribadah kepada 

Allah, mengurangi kecintaan terhadap harta 

kekayaan duniawi. Jika sudah selasai maka boleh 

menambahnya dengan menuntut ilmu lain seperti 

ilmu perbandingan mazhab untuk mengetahui 

masalah-masalah furu’ dalam ibadah sehingga 

dapat mengambil solusi dalam menghadapi 

masalah khilafiyah yang terjadi. 

 ْْ كي لَ  عي افي الن   مي لْ لعي اْ  لي يْ صي ى تَْ لَ عَ  رَ دي قْ  ترَ َْل  نْ اَ  ةُ يَ ني االش   ةُ الَ ْلَْ اَ 
 حي يْ بي سْ الت  ََ  ني اَ ْْ لقُ اْ ََ  ْي كْ الذهي  َْ مي  اتي ادَ بَ لعي اْ  في ئي ا ظَ وَ بي  لُ غي تَ شْ تَ 
 ْيَ ْليي  الص  ا َْيي سي ََ  َْ َْ دي ابي لعَ اْ  ةي َُ رَ دَ  ْْ مي  كَ لي ذَ فَ  ةي لَ الص  ََ 

78 َْ َْ  اْ لفَ ائي زي َْ   ََ تَ كُ وْ نُ  اَ َْ ضً ابي ذَ لي كَ  مي 

Beribadah dan berdzikir, apabila engkau tidak 

mampu mendapatkan ilmu yang pokok 

(bermanfaat), maka waktu yang tersisa itu 

hendaknya engkau pergunakan sibuk melakukan 

                                                           
77 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 78. 
78 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 42. 
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ibadah berupa dzikir, membaca Al-Qur’an, tasbih 

dan shalawat kepada nabi SAW, maka engkau 

dengan demikian termasuk tingkatan orang-orang 

yang ahli ibadah, bertingkah laku seperti orang-

orang yang shaleh dan engkau termasuk orang-

orang yang beruntung.79 

Apabila seorang tidak mampu mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat maka hendaklah 

menyibukkan diri dengan berzikir, membaca Al-

Qur’an, tasbih dan salawat kepada nabi SAW. 

maka dengan demikian orang tersebut dapat 

dikategorikan sebagai orang yang ahli ibadah, 

bertingkah laku seperti orang-orang yang shaleh 

dan termasuk orang yang beruntung. 

 ْيَ َمي لي سْ َمُ  الْ َل اي  اٌْ يرْ خَ  هُ نْ مي  لُ صي ا ََ بيَ  لَ غي تَ شْ تَ  نْ اَ  ةُ ثَ الي الث   ةُ الَ ْلَْ اَ 
 هي بي  َْ س  يَ ترَ َْ اَ  ْيَ ني مي ؤْ َمُ الْ  بُ وْ لُ ى قرُ لَ عَ  رٌ َْ ُْ سُ  هي بي  لُ خُ دْ ََ ََ 
 لي هْ اَ ََ  ةي ي  في وْ الص  ََ  اءي هَ قَ لفُ اْ  ةي مَ دْ خي كَ   ْيَ اْليي الص   الُ َمَ عْ ْلَ اْ 

ْْ في  دي د  َْ التر  ََ  ْي َْ الديه   اءي َْ قَ لفُ اْ  ا َي عَ طْ  اي في  يي عْ الس  ََ  مْ اليي غَ تي  ا
 ىلَ عَ ََ  ةي ادَ يَ لعي ى بيْ ضَ ْْ َمَ ى الْ لَ  عَ ًل ثَ مَ  دي د  َْ التر  ََ  ْيي اكي سَ َمَ الْ ََ 

 هي ذي هَ  ن  اي فَ  لي افي وَ النر   َْ مي  لُ ضَ فْ اَ  كَ لي ذَ  ل  كُ فَ  عي يْ يي شْ ت  بي  زي ائي نَ الَْ 
 عي بَ ادَ اتٌ  ََ في يرْ هَ ا ري فْ قٌ  لي لْ َمُ سْ لي َمي ْيَ 80

                                                           
79 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 80-81. 
80 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 42. 
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Menolong orang lain, sibuk mengerjakan sesuatu 

demi kebaikan orang Islam, menyenagkan hati 

orang-orang mukmin atau berusaha ikut 

mempermudah atau meringankan pekerjaan orang-

orang shaleh, dengan cara berkhidmat kepada para 

Kyai, orang-orang ahli agama dan mengurus 

kebutuhan mereka, berusaha membagikan 

makanan kepada fakir miskin, menjenguk orang-

orang sakit atau mengantarkan jenazah. Hal yang 

demikian ini lebih baik daripada menjalankan 

ibadah-ibadah sunah, karena dalam pekerjaan 

diatas juga merupakan ibadah, selain itu terdapat 

unsur belas kasih terhadap sesama orang Islam.81 

Saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, 

meringankan beban orang lain dengan cara 

berkhidmat kepada orang yang ahli dalam bidang 

agama, membagikan makanan kepada fakir miskin, 

menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan 

jenazah ke pemakaman hal tersebut lebih baik atau 

utama daripada orang yang mengerjakan ibadah-

ibadah sunah. 

ْْ فَ  كَ لي ى ذَ لَ ى عَ وَ قْ  ترَ َْل  نْ اَ  ةُ عَ ابي الْ   ةُ الَ ْلَْ اَ   كَ اتي َُ ابيَ  لْ غي تَ ا
 مَ لي سَ  دْ قَ ََ  كَ الي يَ ى عي لَ عَ َْ اَ  كَ سي فْ ى نرَ لَ عَ  بً اسَ تي كْ اي 

 كَ لَ  مَ لي سَ ََ  كَ دي ََ ََ  كَ اني سَ لي  ْْ مي  اوْ نرُ مَ اَ ََ  كَ نْ مي  نَ وْ َمُ لي سْ َمُ الْ 
 ابي حَ صْ اَ  ةً َُ رَ دَ  كَ لي ذَ بي  الَ نَ ترَ فرَ  ةً يَ صي عْ مَ  بْ كي تَ ْْ ترَ  لَْ ذْ اي  كي نُ َرْ دي 

                                                           
81 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 81. 
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ْْ  اَ هْ لي  التر  َْ قيه ى اي َل  مَ قَ امَ اتي   ْْ  مي  الْ يَ َمي ْيي  اي نْ  لَْ  تَ كُ 
 الس  ابي قي ْيَ 82

Bekerja mencari nafkah, jika engkau tidak mampu 

melakukan hal-hal tersebut diatas, maka 

berusahalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pribadimu atau kebutuhan-kebutuhan 

keluargamu. Usahakanlah orang-orang Islam tidak 

terganggu olehmu, merasa aman dari gangguan 

lisan dan tanganmu, dan agamamu pun juga 

selamat, karena engkau tidak melakukan 

kemaksiatan. Apabila engkau dapat berbuat yang 

demikian ini, maka engkau termasuk dalam 

golongan Ashabul Yamin, cukuplah baik engkau, 

meskipun engkau tidak dapat mencapai golongan 

terdahulu.83 

Jika tidak mampu mencari ilmu yang 

bermanfaat, beribadah atau berzikir, menolong 

orang lain. Maka berusahalah bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi dan keluargamu. 

Yakni bekerja dengan baik, tidak mengganggu 

ataupun membuat kemudharatan kepada orang lain 

atas pekerjaan yang kita lakukan. Apabila kita 

dapat berbuat demikian maka kita termasuk 

kedalam golongan Ashabul Yamin 

 

 

                                                           
82 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 42-43. 
83 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 81. 
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4. Menjauhi Larangan-larangan Allah SWT. 

Amalan dalam agama Islam itu terdapat 

dua amalan yakni pertama, meninggalkan 

larangan-Nya. kedua, melaksanakan perintah-

Nya. Meninggalkan larangan itu lebih berat 

daripada melaksanakan perintah, karena 

menjalankan ketaatan dapat dilaksanakan oleh 

setiap orang, sedangkan meninggalkan larangan  

itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang, 

kecuali hanya dapat dilakukan oleh orang-orang 

yang sungguh-sungguh beriman. Karena itu 

Rasulullah SAW bersabda:84 

 ُْ ُي ْْ َها اَْلَُمَها َْاَم َُ  الس ْوَء ََاْلَُمَجاهيدُ  َُ  ْْ َواهُ هَ  اَهدَ َم  
Artinya: orang yang berhijrah ialah orang yang 

meninggalkan kejelekan, dan yang 

dinamakan pejuang ialah orang yang 

menerangi hawa nafsunya. 

 

Kemudian al-Ghazali menyatakan bahwa 

seseorang harus bisa menjaga dirinya dari segala 

kemaksiatan yang dapat mengotori anggota lahir 

(jism) dan anggota batin (qalb). 

a. Menjauhi larangan secara lahiriyyah 

Setiap anggota tubuh yang dianugrahkan 

kepada manusia merupakan suatu nikmat 

Allah dan merupakan suatu amanat Allah 

kepada manusia yang wajib bagi manusia 

                                                           
84 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 128. 
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untuk menjaganya. Ketika manusia 

menggunakan anggota tubuh untuk 

kemaksiatan berarti mereka telah 

menyalahgunakan nikmat yang diberikan 

Allah SWT. Hal itu merupakan puncak 

daripada kekufuran, penyelewengan dalam 

menjaga amanat merupakan suatu 

penghianatan terhadap Allah SWT. Anggota 

tubuh itu ibarat rakyat, dimana individu 

berkedudukan sebagai pemimpin atas anggota 

tubuhnya. Rasulullah SAW bersabda:85 

ْْ َرعي  ٌل ًع ََُكل ُكْم َمْسُؤَْ ي تيهي َفُكل ُكْم رَاع    
Artinya: Kamu semua adalah pemimpin dan 

kamu semua akan dimintai 

pertanggungjawaban tentang yang 

engkau pimpin. 

 

Sesungguhnya semua anggota tubuh 

akan memberikan kesaksian atas segala 

perbuatan yang telah dilakukan di padang 

mahsyar kelak pada hari kiamat, dengan tutur 

kata yang jelas, membeberkan semua 

perbuatan yang telah dilakukan dihadapan 

orang banyak. Allah SWT berfirman:86 

                                                           
85 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 129. 
86 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 129. 
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نَرتُرُهْم ََاََْ  ُلُهْم بيَ ََرْو ََ َتْشَهُدَعَلْيهيْم اَْلسي ُُ ْم ََاَْر َْهي  اَكانُرْوادي
 ََرْعََمُلْونَ 

Artinya: Pada hari itu (hari kiamat), akan 

memberi kesaksian lisan, tangan dan 

kaki mereka terhadap apa yang telah 

mereka kerjakan. 

 

Kemudian, al-Ghazali menyampaikan 

beberapa anggota lahiriyyah yang harus di jaga 

dari perbuatan maksiat. 

 كَ ئَ اضَ عْ اَ  اصً وْ صُ خُ  كَ ني دَ بَ  عَ يْ جَي  ْيُ كي سْ مي يَ  ظْ فَ احْ فَ 
 مْ هُ نرْ مي  ب  بَ  لهي كُ لي  ب  اوَ برْ اَ  ةُ عَ برْ ا سَ لََ  مَ ن  هَ َُ  ن  اي فَ  ةي عَ برْ لس  ا

ُ عَ ترَ ترَ َْل ََ   ٌَ وْ سُ قْ مَ  ءٌ زْ ُُ   ىصَ عَ  ْْ مَ ْل  اي  ابي وَ برْ ْلَ اْ  كَ لْ تي لي  ي 
 نُ ذُ ْلُ اْ ََ  ْيُ لعَ اْ  يَ هي ََ  ةي عَ برْ الس   اءَ ضَ عْ ْلَ اْ  هي ذي بيَ  هللَ 

ُْ لُ 87 ْيه  ُْ  ََ اْ لفَ ْْ جُ  ََ اْ ليَ دُ  ََ ال  ََ الليه سَ انُ  ََ اْ لبَ طْ 
 

Oleh semua itu, jagalah semua badanmu 

terutama anggota badan yang tujuh, karena 

pintu neraka itu berjumlah tujuh juga, dan 

masing-masing pintu itu disediakan untuk 

dimasuki oleh orang-orang yang telah 

melakukan maksiat dengan salah satu 

anggota badan yang tujuh, yaitu: mata, 

                                                           
87 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 82. 
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telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan 

kaki. 

1) Menjaga Mata 

Mata sebenarnya diciptakan oleh 

Allah SWT untukmu, supaya engkau 

dapat melihat segala sesuatu di 

kegelapan sehingga terpenuhi semua 

kebutuhan-kebutuhan, dapat melihat 

keajaiban-keajaiban di bumi dan di 

langit, supaya engkau dapat 

mengambil pelajaran dari tanda-tanda 

kebesaran Allah. Oleh karena itu 

peliharalah matamu itu dari empat 

perkara:88 

a) Melihat perempuan yang bukan 

muhrim 

b) Melihat gambar-gambar yang 

merangsang nafsu 

c) Melihat orang Islam lain dengan 

pandangan meremehkan 

d) Melihat cacat atau kekurangan orang 

Islam lain 

2) Menjaga Telinga 

Telinga sebenarnya diciptakan oleh 

Allah SWT untuk manusia supaya 

manusia menggunakan untuk 

mendengarkan firman Allah, hadis 

Rasulullah, nasehat-nasehat wali Allah 

                                                           
88 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 130-131. 
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sehingga mendapat ilmu pengetahuan 

sehingga mengantarkan manusia 

mencapai kerajaan yang kekal dan 

kenikmatan yang ada di sisi Allah SWT. 

Oleh karena itu manusia harus menjaga 

telinga dari empat perkara:89 

a) Mendengar perkara bid’ah 

b) Mendengar perkataan yang 

membahas hal ihwal orang lain yang 

negatif 

c) Mendengar perkataan jelek 

d) Perbincangan kebatilan atau 

mendengar bahasan tentang 

kejelekan-kejelekan orang lain. 

3) Menjaga Lisan 

Lisan sebenarnya diciptakan oleh Allah 

untuk manusia, supaya manusia 

menggunakannya untuk memperbanyak 

membaca dzikir kepada Allah, 

membaca Al-Qur’an, memberi petunjuk 

kepada makhluk Allah menuju jalan 

kebenaran, mengungkapkan isi hati baik 

dalam urusan agama atau dunia. 

Lisan adalah bagian anggota tubuhmu 

yang paling dominan, paling berharga 

terhadap dirimu sendiri dan orang lain. 

Banyak orang yang nantinya masuk 

                                                           
89 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 131. 
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neraka hanya karena akibat ucapannya 

sendiri. Oleh karena itu, kendalikanlah 

lisan sekuat-kuatmu, sehingga engkau 

selamat, tidak tercampak di neraka 

jahanam.90 Oleh karena itu, jagalah 

lisanmu dari delapan perkara, yaitu: 

a) Bohong/Dusta 

b) Mengingkari janji 

c) Membahas kejahatan orang lain 

d) Bertengkar, berdebat atau 

membantah ucapan orang lain 

e) Menganggap baik diri sendiri 

f) Melaknat 

g) Mendoakan jelek terhadap makhluk 

h) Bergurau dan mengejek orang 

4) Menjaga Perut 

Hendaklah manusia selalu menjaga 

perutnya, jangan sampai kemasukan 

barang-barang yang haram dan subhat. 

Selalu berusaha untuk mencari rizki 

yang halal. Apabila telah mendapatkan 

rizki yang halal, maka harus berusaha 

menggunakan rizki tersebut secukupnya 

saja, memakan secukupnya saja, tidak 

terlalu kenyang, sebab makan terlalu 

kenyang itu menyebabkan:91 

a) Keras hati 

                                                           
90 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 132-133. 
91 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 149. 
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b) Merusak kecerdasan fikiran 

c) Melemahkan daya hafalan dan 

ingatan 

d) Malas melakukan ibadah 

e) Malas belajar 

f) Membangkitkan nafsu birahi 

g) Membantu prajurit-prajurit syetan 

 

5) Menjaga Kemaluan 

Hendaklah setiap manusia menjaga atau 

memelihara kemaluan dimanapun 

berada dari perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh Allah SWT dan berusaha 

menjadi orang yang disebutkan oleh 

Allah dalam firman-Nya: 

هيْم َحافيظُ  ُي  َْ َْ ُهْم ليُفُْ َْ َعَلى  ْوَن ايْل  ََال ذي
 َْ ْم َا هي ُي اينر ُهْم نُرُهْم فَ  َماَمَلَكْت اَْْيَا اَْزََا
َُْمُلْوميْيَ   َغيرْ

Artinya: Dan orang-orang yang 

menjaga kemaluannya, kecuali 

terhadap istri-istri mereka 

atau budak yang mereka 

miliki, maka sesungguhnya 

mereka dalam hal ini tiada 

tercela.92 

 

                                                           
92 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 151-152. 
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Manusia tidak akan berhasil menjaga 

kemaluan kecuali dengan menjaga mata 

dari melihat, menjaga hati dan fikiran 

dari menghayal hal-hal yang merangsang 

nafsu, menjaga perut dari makanan yang 

subhat dan kekenyangan. Karena semua 

perkara ini dapat membangkitkan hawa 

nafsu dan syahwat. 

6) Menjaga Kedua Tangan 

Jagalah kedua tanganmu dari tindakan 

memukul orang Islam, mengambil harta 

yang haram, menyakiti sesama makhluk 

Allah, menganggu barang amanat atau 

titipan atau menulis kata-kata yang 

tidak boleh diucapkan, sebab pena 

adalah salah satu dari dua lisan. Oleh 

karena itu, hendaklah engkau menjaga 

tangan jangan sampai menulis sesuatu 

yang tidak boleh diucapkan.93 

7) Menjaga Kedua Kaki 

Hendaklah engkau menjaga kedua kaki, 

jangan engkau pergunakan untuk 

berjalan menuju tempat yang 

diharamkan Allah atau berjalan menuju 

ke rumah atau kantor penguasa yang 

zalim, karena sesungguhnya berjalan 

menuju tempat para penguasa yang 

                                                           
93 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 153. 
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zalimtanpa tujuan yang mendesak 

merupakan maksiat dan berdosa besar, 

sebab hal itu dianggap sebagai 

perbuatan loyal, merendahkan diri dan 

menghormati keezaliman mereka.94 

b. Menjauhi Larangan Secara Batiniyyah 

Sifat-sifat tercela yang ada didalam hati 

itu banyak, dan cara membersihkan hati dari 

sifat-sifat yang tercela itu perlu waktu yang 

lama, pengobatannya pun juga sulit dan teori 

dan praktik mengobati itupun telah lenyap, 

karena kelalaian makhluk itu sendiri terhadap 

dirinya sendiri dan karena mereka telah sibuk 

mengejar kemewahan kehidupan dunia. Tiga 

sifat yang merupakan pokok dari segala 

kejelekan itu ialah: Hasud, Riya’ dan ‘Ujub. 

1) Hasud 

 لَ يْ خي لبَ اْ  ن  اي فَ  حهي الش   َْ مي  بٌ عهي شَ تَ مُ  وَ هُ فرَ  دُ سَ ااْلَْ م  اَ 
 هي ْْيي ى غَ لَ عَ  هي دي  ََ في  ابيَ  لُ خَ بْ ى َرَ ذي ال   وَ هَ 
 في  ىَ هي ََ  هللي  ةي َمَ عْ ني بي  لُ خَ بْ ى َرَ ذي ال   وَ هُ  حُ يْ حي الش  ََ 

 اَل عَ ترَ  هللي ادي بَ ى عي لَ عَ  هي ني ا ئي زَ  خَ في  َْل  هي تي رَ دْ قُ  ْي ائي زَ حَ 
 هي يْ لَ عَ  ق  شُ ى ََ ذي ال   وَ هُ  دُ وْ سُ ْلَ اْ ََ  مُ ظَ عْ اَ  هُ ح  شُ فَ 
 ْْ مي  د  بْ ى عَ لَ عَ  هي تي رَ دْ قُ  ْي ئي ازَ خَ  ْْ  مي اَل عَ ترَ  هللي  ا َُ عَ نرْ اي 

                                                           
94 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 153. 
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 اسي الن   بي وْ لُ  قرُ في  ة  ب  ُمََ َْ اَ  ال  مَ َْ اَ  م  لْ عي بي  هي ا دي بَ عي 
 هُ نْ عَ  االََ ََ زَ  ب  حي يُ لَ  هُ ن   اَ َت  حَ  ظي وْ ظُ ْلُ اْ  َْ مي  ظ ه حَ َْ اَ 
 ةي َمَ عْ النيه  كَ لْ تي  ْْ مي  ءٌ يْ َْ  كَ لي ذَ بي  هُ لَ  لْ صُ يَْ  لَْ  نْ اي ََ 

 فرَ هَ ذَ ا مُ نرْ ترَ هَ ى اْ لَ بَ ثي  فَ لي ذَ لي كَ 95
Sifat hasud ini merupakan cabang dari 

kekikiran, karena orang yang bakhil 

adalah orang yang tidak ingin 

memberikan sesuatu yang dimilikinya 

kepada orang lain. Sedangkan syakhikh 

ialah orang yang tidak menginginkan 

kenikmatan Allah yang milik Allah, bukan 

miliknya terlimpahkan kepada siapa saja 

dari hamba Allah. Dengan demikian, 

berarti syakhikh lebih jelek daripada 

bakhil. Sedangkan yang dinamakan orang 

yang hasud ialah orang yang merasa 

keberatan atau tidak senang jika Allah 

SWT memberikan nikmat, baik berupa 

ilmu, harta atau pengaruh kepada orang 

selainnya dan dia mengharapkan atau 

sangat senang jika nikmat tersebut lepas 

dari tangan orang yang menerimanya, 

meskipun dia tidak mendapat nikmat 

seperti itu. Sikap yang demikian itu tentu 

sangat jahat.96  

Sifat hasud yang ada di dalam diri 

seseorang juga dapat menghapus pahala 

                                                           
95 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 103-104. 
96 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 160. 
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amal baik, seperti halnya api memakan 

kayu bakar. Rasulullah SAW bersabda: 

ُكْم ََاْلََْسدَ   ُل اْلََْسَناتي َكََماكُ يَْ  فَاين  اْلََْسدَ  ايي 
اْلََْطبَ  ََتُْكُل الن ارُ   

Artinya: Sifat hasud itu memakan pahala 

amal baik, seperti halnya api 

memakan kayu bakar. 

 

Orang yang hasud akan tersiksa di 

dunia dan di akhirat. Di dunia ia 

menderita karena tertekan oleh rasa 

ketidak senangannya terhadap anugerah 

yang diberikan Allah kepada orang lain, 

sedangkan di akhirat, ia akan menerima 

siksaan yang sangat pedih dari hasil 

perbuatannya tersebut. 

2) Riya’ 

ْيه  ام  اَ ََ   ْيي كَ ْي الش  دُ حَ اَ  وَ هُ ََ  ى  في الَْ  كُ ْْ الشهي  وَ هُ فرَ  ءُ يَ ال
 ابيَ  الَ نَ ترَ لي  قي لْ لَ اْ  بي وْ لُ  قرُ في  ةً لَ زي نْ مَ  كَ بُ لَ طَ  كَ لي ذَ ََ 

 عي بَ تر  اْلَمُ ى وَ لَْ ا َْ مي  اهي الَْ  ب  حُ ََ  ةَ َمَ شْ اْلْي ََ  اهَ الَْ 
 اسَ الن   كَ لَ هْ اَ  اَمَ فَ  اسي الن   ُْ ثرَ كْ اَ  كَ لَ هَ  هي يْ في ََ 
اسُ الن  ْل  اي   
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97 
Adapun riya’ itu sama dengan syirik 

terselubung, yaitu salah satu perbuatan 

syirik. arti riya' adalah upayamu mencari 

perhatian dari orang lain, untuk 

memperoleh kedudukan dan pengaruh. 

Sedangkan cinta kedudukan itu bagian 

dari menuruti hawa nafsu. Karena 

penyakit riya’ inilah banyak orang 

menjadi binasa dan yang menyebabkan 

mereka binasa itu adalah manusia 

sesamanya sendiri.98 

3) ‘Ujub 

 اءُ الد   وَ هُ فرُ  ُْ خْ لفَ اْ ََ  ُْ برْ لكي اْ ََ  بُ جْ لعُ اْ  ام  اَ ََ 
 ةي ز  لعي اْ  ْيي عَ بي  هي سي فْ  نرَ َل اي  دي بْ لعَ اْ  ُْ ظَ نَ  وَ هُ ََ  الُ ضَ لعُ اْ 
 هُ تُ جَ يْ تي نَ ََ  اري قَ تي حْ ْلي اْ  ْيي عَ بي  هي ْْيي  غَ َل اي ََ  ا َي ظَ عْ تي سْ ْلي اْ ََ 

عَ لَ ى لليه سَ اني  اَ نْ  ََ كُ وْ لَ  اَ نَ  ََ اَ نَ  كَ َمَ ا قَ الَ  اي بْ لي يْ سُ  
 الل  عي ْيُ 99

Sifat ‘ujub, sombong dan bangga dengan 

dirimu sendiri adalah satu penyakit hati 

yang sulit diobati. ‘Ujub ialah memandang 

mulia kepada diri sendiri dan memandang 

remeh orang lain. Tanda ‘ujub yang 

                                                           
97 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 105. 
98 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 162. 
99 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 106. 
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nampak pada lisan ialah kebiasaan 

berkata: siapa saya, apa kamu tidak tahu 

saya dan siapa kamu. Ucapan yang 

demikian itu sama dengan perkataan iblis 

yang terkutuk.100  

Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-

Qur’an: 

 ٌْ ْنُه َخلَ  اََنَخيرْ ْْ َنر  مي ْ مي ْْ طيْي  ََ  ْقَتِني َخَلْقَتُه مي  
Artinya: Aku lebih baik daripadanya 

(Adam), karena Engkau 

menjadikan aku dari api, 

sedangkan Engkau 

menciptakannya (Adam) dari 

tanah. 

 

Tanda-tanda orang yang memiliki 

sifat ‘ujub diantaranya adalah suka 

mengunggulkan diri, menganggap dirinya 

paling maju, meminta ditonjolkan dan 

pendapatnya harus diterima. Sedangkan 

orang yang sombong ialah orang yang 

tidak senang diberi nasehat, bersikap kasar 

dan keras jika memberi nasehat. 

Barangsiapa yang menganggap dirinya 

lebih baik daripada orang lain, berarti 

orang tersebut memiliki sikap sombong. 

Untuk menghilangkan sifat 

sombong, maka seseorang harus meyakini 

                                                           
100 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 164. 
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bahwa orang yang baik itu adalah orang 

yang baik kehidupan diakheratnya. Hal ini 

tentu tidak ada satupun orang yang 

mengetahuinya, tergantung pada akhir 

amal seseorang pada akhir hayatnya. 

 

5. Adab seorang guru 

 الُ َمَ تي حْ ْلي اْ  َْ شَ عَ  ةَ عَ سْ تي  اليُ لعَ اْ  ابُ دَ اَ فَ  اَمً الي عَ  تَ نْ كُ   نْ اي ََ 
 اقي َْ طْ اي  عَ مَ  اري قَ لوَ اْ  تي ى سَْ لَ عَ  ةي بَ يرْ لَْ بي  سُ وْ لُ لُ اْ ََ  مي لْ ْلي اْ   َُ َْ زُ لُ ََ 

 ةي َمَ لَ ى الظ  لَ عَ  ْل  اي  ادي بَ لعي اْ  عي يْ ى جَي لَ عَ  ّب ي كَ الت   كُ ْْ ترَ ََ  سي أْ الْ  
 سي لي اَ ملَ اْ ََ  لي في اَ ملَ  اْ في  عي اضُ وَ التر   ارُ ثَ َرْ اي ََ  مي لْ الظ   ْي عَ  مْ لَُ  اًْ ُْ زَ 
ْيه ََ  ةي ابَ عَ الد  ََ  لي زْ لَ اْ  كُ ْْ ترَ ََ   في َْ جَ عْ ترَ َمُ لْ  بي نيه أَ لت  اَ ََ  مي لهي عَ ترَ َمُ لْ بي  قُ فْ ال
 كُ ْْ ترَ ََ  هي يْ لَ عَ  دي ْْ ْلَ اْ  كَ ْْ ترَ ََ  ادي َْ رْ ْلي اْ  ْي سْ بيُ  دي يْ لي لبَ اْ  حي َل صْ اي ََ 
 مُ ه  فَ ترَ ََ  لي ائي  الس  َل اي  ةي َم  لي اْ  فُ ْْ صَ ََ  ىْ ري دْ اَ َْل  لي وْ قرَ  ْْ مي  ةي فَ نرَ ْلَ اْ 

 دَ نْ عي  هي يْ لَ اي  عي وْ ُُ لْ  بي  قيه حَ لْ لي  ادُ يَ قي نْ ْلي اْ ََ  ةي ج  اْلُْ  لُ وْ برُ قرَ ََ  هي الي ؤَ سُ 
 نْ اَ  ْْ عَ  هُ ُْ ُْ زَ ََ  هُ ْ  ضُ ََ  م  لْ عي  ليه كُ   ْْ عَ  مي ليه عَ اْلَُمترَ  عُ نْ مَ ََ  ةي وَ فْ لَ اْ 
 ْْ عَ  مي ليه عَ ترَ َمُ الْ د  صَ  ََ اَل عَ ترَ  هللي  هي ُْ ََ  َْ يرْ غَ  عي في الن   مي لْ عي لْ بي  دَ َْ ْي َُ 
 ْيي عَ الْ  ضي ْْ فرَ  ْْ مي  اغي َْ فَ الْ  لَ بْ قرَ  ةي اََ فَ كي الْ  ضي ْْ فَ بي  لَ غي تَ سْ ََ  نْ اَ 
 ةُ ذَ اخَ ؤَ مُ ى ََ وَ قْ لتر  بي  هي ني طي بَ ََ  هي ْي اهي ظَ  حُ َل صْ اي  هي ني يْ عَ  ضُ ْْ فرَ ََ 
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َ  ًْل بيَ عْ َمَ الي هي   َ  ًْل بي لتر  قْ وَ ى لي يرَ قْ تَ دي ىَ  الْ َمُ ترَ عَ ليه مُ  اَ  نرَ فْ سي هي  اَ 
ْْ  اَ قرْ وَ الي هي 101  ََ ََ سْ تَ في يْ دُ ثَ ني يً امي 

 

Apabila menjadi seorang yang berilmu atau guru, 

maka harus memperhatikan sopan santun sebagai 

seorang guru. Diantaranya sebagai berikut: (1) 

Bertanggungjawab, (2) Sabar, (3) Duduk tenang 

penuh wibawa, (4) Tidak sombong terhadap semua 

orang, kecuali kepada orang yang dzalim dengan 

tujuan untuk mengendalikan kedzalimannya, (5) 

Mengutamakan bersikap tawadlu’ di majlis-majlis 

pertemuan, (6) Tidak suka bergurau atau bercanda, 

(7) Ramah terhadap para pelajar (murid), (8) Teliti 

dan setia mengawasi anak yang nakal, (9) Setia 

membimbing anak yang bebal, (10) Tidak 

gampang marah kepada murid yang bebal atau 

lambat pemikirannya, (11) Tidak malu berkata: 

saya tidak tahu, ketika ditanyai persoalan yang 

memang belum ditekuninya, (12) Memperhatikan 

murid yang bertanya dan berusaha menjawabnya 

dengan baik, (13) Menerima alasan yang diajukan 

kepadanya, (14) Tunduk kepada kebenaran, dengan 

kembali kepadanya apabila dia salah, (15) 

Melarang murid yang mempelajari ilmu yang 

membahayakan, (16) Memperingatkan murid 

mempelajari ilmu agama tetapi untuk kepentingan 

selain Allah, (17) Memperingatkan murid agar 

tidak sibuk mempelajari ilmu fardlu kifayah 

sebelum selesai mempelajari ilmu fardlu ‘ain, (18) 

Memperbaiki ketaqwaannya kepada Allah dzahir 

                                                           
101 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 121-122. 
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dan batin, (19) Mempraktekkan makna taqwa 

dalam kehidupan sehari-harinya sebelum 

memerintahkan kepada murid agar para murid 

meniru perbuatannya dan mengambil manfaat 

ucapan-ucapannya.102 

 

6. Adab seorang murid 

 هُ أَ دَ بْ َرَ  نْ اَ  اليي عَ الْ  عَ مَ  مي ليه عَ ترَ َمُ الْ  ابُ دَ اَ فَ  اَمً ليه عَ ترَ مُ  تَ نْ كُ   نْ اي ََ 
 مَ ل  كَ تَ  َرَ َْل ََ   ََ َل كَ الْ  هي َْ دَ ََ  ْيَ برَ  لَ ليه قُ َرَ  نْ اَ ََ   َي َل الس  ََ  ةي يَ حي لت  بي 
 لَ وْ قُ َرَ َْل ََ  نْ ذي أْ تَ سْ ََ  الَْ  مَ ًْل َ  اَ  لُ  أَ سْ ََ َْل ََ  هُ اذُ تَ سْ اُ  هُ لْ أَ سْ ََ  الَْ مَ 

 َْ يرْ شي  َُ َْل ََ  تَ لْ قرُ  امَ  في َل بيي  نٌ َل فُ  الَ قَ  هُ لُ وْ قرَ  ةي ضَ رَ اعَ  مُ في 
 هي ادي تَ سْ اُ  ْْ مي  ابي وَ لص  بي  مُ لَ عْ اَ  هُ ن  ى اَ َْ يرَ فرَ  هي َي أْ رَ  في َل بيي  هي يْ لَ عَ 
َي سَ  َُ َْل ََ  ََْ في  هُ سَ يْ لي َُ  رُ ا  بي اني وَ لَ  اْ َل  اي َل اي  تُ في تَ لْ َرَ  َْل ََ  هي سي لي  
 ُْ ثي كْ َُ َْل ََ  ةي َل  الص  في  هُ ن  اَ كَ  بً ديه أَ تَ مُ  انً اكي سَ  اقً ْي طْ مُ  سُ لي يَْ  لْ بَ 
 هي مي َل كَ بي  هُ عُ برَ ترْ َرَ  َْل ََ  هُ عَ مَ  ا ََ قَ  ا ََ قَ  اذَ اي ََ  هي لي لَ مَ  دَ نْ عي  هي يْ لَ عَ 
 َْل ََ  هي لي زي نْ  مَ َل اي  غَ لُ برْ َرَ  نْ  اَ َل اي  هي قي َْ ْي  طَ في  هُ لُ أَ سْ  ََ َْل ََ  هي الي ؤَ سُ ََ 
 مُ لَ عْ اَ  وَ هُ فرَ  هُ دَ نْ عي  ةٌ َْ كَ نْ مُ  اهَ ُْ اهي ظَ  ال  عَ فرْ  اَ في  هي بي  ْ  لظَ ا ئُ يْ سي َُ 

 بيَ سْ َْ اري هي 103

Akhlak sopan santun yang harus dilakukan oleh 

murid terhadap guru, diantaranya sebagai berikut: 
                                                           

102 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 182-183. 
103 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 122-123. 
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(1) Hendaknya memberi ucapan salam kepada guru 

terlebih dahulu, (2) Tidak banyak bicara 

dihadapannya, (3) Tidak berbicara selagi tidak 

ditanya gurunya, (4) Tidak bertanya sebelum 

meminta izin terlebih dahulu, (5) Tidak menentang 

ucapan guru dengan ucapan (pendapat) orang lain, 

(6) Tidak menampakkan penentangannya terhadap 

pendapat gurunya, apalagi menganggap dirinya 

paling pandai daripada gurunya, (7) Tidak boleh 

berbisik kepada teman yang duduk disebelahnya 

ketika guru sedang berada di majlis itu, (8) Tidak 

menoleh-noleh ketika sedang berada didepan 

gurunya, tetapi harus menundukkan kepala dan 

tenang seperti dia sedang melakukan salat, (9) 

Tidak banyak bertanya kepada guru, ketika dia 

dalam keadaan letih, (10) Hendaknya berdiri ketika 

gurunya berdiri dan tidak berbicara dengannya 

ketika dia sudah beranjak dari tempat duduknya, 

(11) Tidak mengajukan pertanyaan kepada guru 

ditengah perjalanannya, (12) Tidak berprasangka 

buruk kepada guru, ketika dia melakukan 

perbuatan yang dzahirnya munkar, sebab dia lebih 

mengetahui rahasia (maksud perbuatannya).104 

7. Adab anak terhadap orang tua 

  ََ وْ قُ َرَ اََ َمَ هُ مَ َل كَ   عَ َمَ سْ ََ  نْ اَ  ْي َْ دَ الي وَ الْ  عَ مَ  دي لَ وَ الْ  ابُ دَ اَ فَ 
 هُ تَ وْ صَ  عَ فَ ْْ َرَ َْل ََ  اَمَ هُ امَ مَ اَ  ىَ شي ْيَْ َْل ََ  اهيَ ْي مْ ْليَ  لَ ثي تَ ْيَْ اََ َمَ هي امَ يَ قي لي 
 اَمَ اتيي ضَ ْْ ى مَ لَ عَ  صَ ْي يُْ ََ  اَمَ هُ ترَ وَ عْ دَ  بيهَ لَ َرُ ََ  اَمَ اتيي وَ صْ اَ  قَ وْ فرَ 

                                                           
104 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 183-184. 
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 َْل ََ  اَمَ لَُ ّبييه لْ ابي َمَ هي يْ لَ عَ  ْ  ْيَُ َْل ََ  ليه الذ   احَ نَ َُ  اَمَ لَُ  ضَ في يَْ ََ 
 في  هُ هَ ُْ ََ  بَ طهي قَ َرُ َْل ََ  ازً زْ َْ  اَمَ هي يْ لَ اي  َْ ظُ نْ َرَ َْل ََ  اهيَ ْي مْ ْليَ  ا َي يَ قي لْ بي 

َْ  اي ْل  بيي ذْ نيي َمَ ا105 ُْ هي هي َمَ ا ََ َْل َُ سَ افي   ََ 
Apabila memiliki kedua orang tua, maka 

hendaknya memperhatikan sopan santun bergaul 

dengan mereka, diantaranya ialah: (1) Mendengar 

ucapan mereka, (2) Berdiri ketika mereka berdiri, 

untuk menghormatinya, (3) Mentaati semua 

perintah mereka, (4) Tidak berjalan didepan 

mereka, (5) Tidak bersuara lantang kepadanya, 

atau membentak, meskipun hanya dengan kata-kata 

hus, (6) Memenuhi panggilannya, (7) Bersuara 

menyenagkan hati mereka, (8) Bersikap ramah 

tawadlu’ terhadap mereka, (9) Tidak boleh 

mengungkit kebaikannya yang telah diberikan 

kepada mereka, (10) Tidak boleh melirik kepada 

mereka atau menyinggung perasaannya, (11) Tidak 

boleh bermuka masam (cemberut) di hadapan 

mereka, (12) Tidak melakukan bepergian kecuali 

dengan izin mereka.106 

8. Adab pergaulan terhadap orang awam 

 اءي غَ صْ اْْلي  ةُ ل  قي ََ  مْ هي ثي َْ دي  حَ في  ضي وْ الَْ  كُ ْْ ترَ  مْ هي تي سَ الَ ََُ  ابُ دَ اَ فَ 
ُي رَ  اَ َل اي   مْ هي اظي فَ لْ اَ  ءي وْ سُ  ْْ مي  ىْي يَْ  اَم  عَ  لُ افَ غَ التر  ََ  مْ هي في يْ ا

                                                           
105 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 123-124. 
106 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 187-188. 
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َُ اْلَْ ََ  مْ هي ائي قَ لي  ةي َْ ثرْ كَ   ْْ عَ  ازُ تيَ حْ ْلي اْ ََ  ى لَ عَ  هُ يْ بي نْ التر  ََ  مْ هي يْ لَ اي  ةي ا
َُ اءي  الْ قَ برُ وْ لي  مي نرْ هُ مْ 107  مُ نْ كَ َْ اتيي مْ  بي لل  طْ في  ََ الن  صْ حي  عي نْ دَ  رَ 

Apabila berada di tengah-tengah orang yang belum 

dikenal atau orang awam, maka hendaklah 

memperhatikan tatacara atau sopan santun sebagai 

berikut: (1) Tidak ikut campur dalam pembicaraan 

mereka, (2) Tidak seberapa mendengar atau 

memperhatikan cerita-cerita bohong atau ucapan-

ucapan jelek mereka, (3) Melupakan kata-kata 

jelek mereka, (4) Berusaha tidak sering berjumpa 

dengan mereka, (5) Mengingatkan mereka dengan 

halus apabila berbuat kesalahan.108 

9. Adab pergaulan terhadap sahabat dekat 

Adapun tatacara atau kesopanan dalam 

persahabatan adalah: (1) Lebih mengutamakan 

teman dalam urusan harta, (2) Segera memberi 

bantuan tenaga kepada teman yang sedang 

memerlukannya sebelum diminta, (3) Menyimpan 

rahasia teman, (4) Menutupi cacat atau kekurangan 

yang ada pada diri teman, (5) Tidak 

memberitahukan kepada teman omongan negatif 

orang-orang tentang dirinya, (6) Selalu 

menyampaikan pujian orang lain kepada teman, (7) 

Mendengarkan dengan baik ucapan teman, ketika 

dia sedang berbicara, (8) Menghindari perdebatan 

dengan teman, (9) Memanggil teman dengan 

                                                           
107 Abu Hamid al-Ghazali, Bidāyat al-Hidāyah... 124-125. 
108 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 188. 
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panggilan yang paling disukai, (10) Memuji 

kebaikan teman, (11) Berterima kasih atas 

perbuatan baik teman, (12) Membela kehormatan 

teman seperti halnya dia membela kehormatan 

dirinya, (13) Memberi nasehat kepada teman 

dengan cara yang halus dan bijaksana, (14) Selalu 

memaafkan kekeliruan dan kesalahan teman, (15) 

Selalu mendoakan baik kepada teman, ketika dia 

masih hidup maupun sesudah mati, (16) Tetap 

menjalin hubungan baik dengan keluarga teman, 

meskipun teman telah meninggal dunia, (17) Tidak 

memberi beban tanggungjawab kepada teman, 

bahkan semestinya dia berusaha meringankan 

beban berat atau tanggungjawab teman agar dia 

hidup senang, (18) Menampakkan rasa senang 

ketika temannya sedang mendapat kesenangan dan 

ikut bersedih hati apabila teman mengalami 

kesusahan, (19) Menyamakan perasaan terhadap 

teman antara yang didalam hati dan yang diluar, 

(20) Memberi salam terlebih dahulu kepada teman, 

(21) Berusaha meluaskan tempat duduk untuk 

temannya ketika dia masuk kedalam majlis, (22) 

Mengantarkan teman ketika dia berdiri hendak 

keluar dari rumahnya, (23) Hendaknya dia diam 

ketika teman sedang berbicara dan tidak menimpali 

ucapan teman.109 

 

                                                           
109 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 197-199. 
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10. Adab  bergaul terhadap kenalan 

Mengenai akhlak terhadap orang yang baru 

dikenal, tentunya agak berbeda dengan sikap 

terhadap sahabat dekat. Hal ini dikarenakan 

kenalan belum diketahui pasti bagaimana sifat dan 

kepribadiannya. Al-Ghazali berpesan untuk tidak 

memperbanyak kenalan, apabila terpaksa memiliki 

kenalan maka harus mengetahui tatacara 

menghadapi mereka. Tatacaranya ialah: (1) Tidak 

meremehkan atau menghina kenalan, (2) Tidak 

boleh memandang mulia kenalan sebab harta yang 

dimilikinya, (3) Tidak boleh mengorbankan agama 

hanya sekedar mendapatkan kekayaannya, (4) 

Tidak membalas memusuhi apabila kita dimusuhi 

oleh mereka, (5) Tidak merasa bangga diri tatkala 

mereka memuji, (6) Tidak merasa heran tatkala 

kita dijelekkan oleh mereka, (7) Tidak mengharap 

harta atau jabatan dari mereka, (8) Berterima kasih 

kepadanya tatkala mereka mampu memenuhi 

kebutuhan kita dan jangan mencemooh ketika dia 

tidak mampu memenuhi kebutuhan kita, (9) Jangan 

memberikan nasehat kepada kenalan, tatkala 

terlihat tanda-tanda bahwa mereka tidak mau 

menerima nasehat kita, (10) Mendengarkan 

perkataan baik dan mengabaikan perkataan yang 

bathil dari mereka. 

 

  



 

81 
 

BAB IV 

RELEVANSI KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK 

DALAM KITAB BIDĀYAT AL-HIDĀYAH KARYA 

AL IMAM HUJJATUL ISLAM ABU HAMID AL-

GHAZALI DENGAN MATERI AKHLAK KELAS 

X MADRASAH ALIYAH 

 

Kesuksesan seseorang tidak akan bisa terwujud tanpa 

adanya penanaman akhlak terpuji dalam diri seseorang. 

Penanaman akhlak dilakukan melalui sebuah pendidikan 

akhlak. Pendidikan akhlak dapat diartikan sebagai 

pendidikan yang berusaha mengarahkan sikap batin manusia 

ke arah sikap lahir yang baik sehingga terwujud individu 

yang memiliki karakter positif, berkepribadian mulia baik 

terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama maupun terhadap 

Allah SWT. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami 

bahwa pendidikan akhlak harus mampu menanamkan 

akhlak mulia pada sikap lahir dan batin individu serta 

menjalin hubungan yang seimbang baik secara vertikal 

maupun secara horizontal sehingga tercipta suatu kehidupan 

yang tenteram, rukun dan damai. 

Dalam hal ini, kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam 

Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali mengedepankan 

pendidikan akhlak. Kitab ini menyajikan beberapa konsep 

pendidikan akhlak yang perlu diteladani dan 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 

kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam 
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Abu Hamid Al-Ghazali ini direlevansikan dengan materi 

akhlak kelas X Madrasah Aliyah sebagai berikut: 

A. Konsep pendidikan akhlak dalam kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali yang relevan dengan Materi Akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah 

1. Hasud 

Hasad berarti dengki, maksudnya suatu sikap 

atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, 

tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasud 

menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain 

dan berharap supaya berpindah kepadanya. Ia juga 

tidak suka jika ada orang lain yang menyamainya 

baik dalam hal prestasi maupun materi. Hasud 

adalah salah satu sifat Iblis karena Iblis tidak mau 

melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada 

Adam a.s.110 

Sedangkan dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali, menerangkan bahwa sifat hasud ini 

merupakan cabang dari kekikiran, karena orang yang 

bakhil adalah orang yang tidak ingin memberikan 

sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain. 

Sedangkan syakhikh ialah orang yang tidak 

menginginkan kenikmatan Allah yang milik Allah, 

bukan miliknya terlimpahkan kepada siapa saja dari 

                                                           
110 Akidah Akhlak (Jakarta: Kementrian Agama Republik 

Indonesia, 2014), 69-70. 
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hamba Allah. Dengan demikian, berarti syakhikh 

lebih jelek daripada bakhil. Sedangkan yang 

dinamakan orang yang hasud ialah orang yang 

merasa keberatan atau tidak senang jika Allah SWT 

memberikan nikmat, baik berupa ilmu, harta atau 

pengaruh kepada orang selainnya dan dia 

mengharapkan atau sangat senang jika nikmat 

tersebut lepas dari tangan orang yang menerimanya, 

meskipun dia tidak mendapat nikmat seperti itu. 

Sikap yang demikian itu tentu sangat jahat.111 

Dari penjelasan diatas dapat diambil pelajaran 

bahwa sebagai seorang muslim kita harus 

menghindari sifat hasud, yakni dengan cara selalu 

berbagi rasa antara sesama baik dalam keadaan suka 

maupun duka. Karena umat Islam itu ibarat sebuah 

bangunan, sebagian bahan menguatkan sebagian 

bahan yang lain. Dan orang Islam itu ibarat satu 

jasad. Apabila ada satu organ tubuh yang sakit, maka 

anggota tubuh yang lain ikut mengalami kesakitan. 

Sifat hasud yang ada di dalam diri seseorang dapat 

menghapus pahala amal baik, seperti halnya api 

memakan kayu bakar. Jadi, kita sebagai seorang 

muslim harus senantiasa menghindarkan diri dari 

sifat hasud. 

Hasud merupakan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. Pada materi tersebut menjelaskan 

tentang: Pengertian hasud, bahaya hasud dan cara 

                                                           
111 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 160. 
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mengobati penyakit hasud. Dengan demikian maka 

konsep pendidikan akhlak yang terkandung dalam  

kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam Hujjatul 

Islam Abu Hamid Al-Ghazali relevan dengan materi 

akhlak kelas X Madrasah Aliyah. 

2. ‘Ujub 

‘Ujub yaitu suatu sikap membanggakan diri, 

dengan memberikan satu penghargaan yang terlalu 

berlebihan kepada kemampuan diri. Sikap ini 

tercermin pada rasa tinggi diri (superiority complex) 

dalam bidang keilmuan, amal perbuatan ataupun 

kesempurnaan moral. Dan disaat ia menampakkan 

kelebihanya pada orang lain dengan sombong, maka 

ia telah terjangkit penyakit Takabur. Oleh karena itu, 

sikap ‘Ujub dan Takabur memiliki keterkaitan satu 

sama lain. Dan sikap takabur adalah sifatnya Iblis.112 

Sedangkan dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali, Sifat ‘Ujub, sombong dan bangga dengan 

dirimu sendiri adalah satu penyakit hati yang sulit 

diobati. ‘Ujub ialah memandang mulia kepada diri 

sendiri dan memandang remeh orang lain. Tanda 

‘Ujub yang nampak pada lisan ialah kebiasaan 

berkata: siapa saya, apa kamu tidak tahu saya dan 

siapa kamu. Ucapan yang demikian itu sama dengan 

perkataan iblis yang terkutuk.113 

                                                           
112 Akidah Akhlak... 72-73. 
113 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 164. 
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Dari penjelasan diatas dapat diambil pelajaran 

bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa 

menghindari sifat ‘Ujub, karena sifat ‘Ujub 

merupakan penyebab timbulnya rasa sombong dalam 

diri seseorang. Sedangkan sombong sendiri 

merupakan sifat daripada Iblis yang terkutuk. Untuk 

menghindari sifat ‘Ujub adalah dengan cara 

memandang atau menilai orang lain lebih mulia 

daripada diri kita. Dengan begitu maka 

kesombongan tidak akan tertanam didalam diri. 

‘Ujub merupakan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. Pada materi tersebut menjelaskan 

tentang: Pengertian ‘Ujub, penyebab ‘Ujub, bahaya 

sifat ‘Ujub dan cara menghindari sifat ‘Ujub. 

Dengan demikian maka konsep pendidikan akhlak 

yang terkandung dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali relevan dengan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. 

3. Riya’ 

Riya’ adalah mengerjakan suatu perbuatan atau 

ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, 

bukan karena Allah semata. Orang riya’ tidak ikhlas 

dalam beramal, ia senantiasa pamer dan cari 

perhatian supaya mendapat pujian, sanjungan dan 

pengakuan.114 

                                                           
114 Akidah Akhlak... 76. 
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Sedangkan dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali, Adapun riya’ itu sama dengan syirik 

terselubung, yaitu salah satu perbuatan syirik. arti 

riya’ adalah upayamu mencari perhatian dari orang 

lain, untuk memperoleh kedudukan dan pengaruh. 

Sedangkan cinta kedudukan itu bagian dari menuruti 

hawa nafsu. Karena penyakit riya’ inilah banyak 

orang menjadi binasa dan yang menyebabkan 

mereka binasa itu adalah manusia sesamanya 

sendiri.115 

Dari penjelasan diatas dapat diambil pelajaran 

bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa 

menghindari sifat riya’. Karena sifat riya’ 

merupakan salah satu penyakit ruhani yang sulit 

untuk dihindari dan sifat riya’ termasuk dalam 

kategori syirik asghar (kecil). Maka dari itu kita 

sebisa mungkin untuk menghindarkan diri dari sifat 

riya’, yakni dengan cara melakukan semua amal 

Ibadah hanya karena Allah semata, bukan karena 

ingin dilihat atau ingin mendapat pujian dari orang 

lain. 

Riya’ merupakan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. Pada materi tersebut menjelaskan 

tentang: Pengertian riya’, bentuk-bentuk riya’, 

bahaya riya’ dan cara menanggulangi penyakit riya’. 

Dengan demikian maka konsep pendidikan akhlak 

                                                           
115 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 162. 
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yang terkandung dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali relevan dengan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. 

4. Adab Terhadap Orang Tua 

Pertama, Hendaklah kita selalu tunduk dan 

patuh kepada kedua orang tua dalam segala hal yang 

baik-baik saja. Apabila keduanya dalam kekafiran 

dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari 

agama Islam, atau memerintahkan sesuatu perbuatan 

syirik, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Tetapi 

penolakan itu harus dengan cara halus, agar tidak 

menyakiti keduanya. Kedua, kita dilarang berkata 

kasar, membentak misalnya berkata hus/ah dan kata-

kata sejenisnya, yang termasuk ungkapan tidak baik. 

Ketiga, apabila orang tua atau salah satu mencapai 

usia lanjut kita harus berbuat baik kepadanya, 

sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita 

masih kecil.116 

Sedangkan dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali, Apabila memiliki kedua orang tua, maka 

hendaknya memperhatikan sopan santun bergaul 

dengan mereka, diantaranya ialah: (1) Mendengar 

ucapan mereka, (2) Berdiri ketika mereka berdiri, 

untuk menghormatinya, (3) Mentaati semua perintah 

mereka, (4) Tidak berjalan didepan mereka, (5) 

                                                           
116 Akidah Akhlak... 99-101. 
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Tidak bersuara lantang kepadanya, atau membentak, 

meskipun hanya dengan kata-kata hus, (6) 

Memenuhi panggilannya, (7) Bersuara menyenagkan 

hati mereka, (8) Bersikap ramah tawadlu’ terhadap 

mereka, (9) Tidak boleh mengungkit kebaikannya 

yang telah diberikan kepada mereka, (10) Tidak 

boleh melirik kepada mereka atau menyinggung 

perasaannya, (11) Tidak boleh bermuka masam 

(cemberut) di hadapan mereka, (12) Tidak 

melakukan bepergian kecuali dengan izin mereka.117 

Dari penjelasan diatas dapat diambil pelajaran 

bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa 

tunduk dan patuh kepada perintah  kedua orang tua 

dalam segala hal yang baik-baik. Karena orang tua 

telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya tiada 

tara  kepada anak-anaknya, beliau tidak kenal lelah 

dan susah payah dalam merawat dan mendidik 

anaknya sejak dalam kandungan sampai menjadi 

dewasa. Selain itu juga karena ridha Allah 

tergantung daripada ridha kedua orang tua. 

Adab terhadap orang tua merupakan materi 

akhlak kelas X Madrasah Aliyah. Pada materi 

tersebut menjelaskan tentang: Adab terhadap kedua 

orang tua, alasan mengapa Allah memerintahkan 

untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan 

prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang 

tua. Dengan demikian maka konsep pendidikan 

                                                           
117 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 187-188. 
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akhlak yang terkandung dalam kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid 

Al-Ghazali relevan dengan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. 

5. Adab Terhadap Guru 

Di samping kita berkewajiban berbakti kepada 

orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat 

dan patuh kepada guru. Kenapa kita harus patuh 

kepada Bapak/Ibu guru? Jasa guru sangat besar 

sekali bagi murid dan masyarakat, bahkan bagi 

kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan 

menjadi pintar tanpa bimbingan guru. Adab terhadap 

guru antara lain: (1) Jika bertemu dengan guru 

ucapkan salam, (2) Perhatikan ketika guru sedang 

memberi pelajaran, (3) Tunjukkan rasa rendah hati 

dan hormat serta sopan santun, (4) Mentaati 

perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan 

dengan ajaran agama, (5) Senantiasa menjaga nama 

baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan 

guru, (6) Mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau 

mendapat musibah, (7) Tetap mengakuinya sebagi 

guru walaupun sudah tidak mengajar lagi, (8) Patuh 

terhadap tata tertib sekolah berarti pula patuh 

terhadap guru dan sebagainya.118 

Sedangkan dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali, Akhlak sopan santun yang harus dilakukan 

                                                           
118 Akidah Akhlak... 101-102. 
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oleh murid terhadap guru, diantaranya sebagai 

berikut: (1) Hendaknya memberi ucapan salam 

kepada guru terlebih dahulu, (2) Tidak banyak bicara 

dihadapannya, (3) Tidak berbicara selagi tidak 

ditanya gurunya, (4) Tidak bertanya sebelum 

meminta izin terlebih dahulu, (5) Tidak menentang 

ucapan guru dengan ucapan (pendapat) orang lain, 

(6) Tidak menampakkan penentangannya terhadap 

pendapat gurunya, apalagi menganggap dirinya 

paling pandai daripada gurunya, (7) Tidak boleh 

berbisik kepada teman yang duduk disebelahnya 

ketika guru sedang berada di majlis itu, (8) Tidak 

menoleh-noleh ketika sedang berada didepan 

gurunya, tetapi harus menundukkan kepala dan 

tenang seperti dia sedang melakukan salat, (9) Tidak 

banyak bertanya kepada guru, ketika dia dalam 

keadaan letih, (10) Hendaknya berdiri ketika 

gurunya berdiri dan tidak berbicara dengannya 

ketika dia sudah beranjak dari tempat duduknya, (11) 

Tidak mengajukan pertanyaan kepada guru ditengah 

perjalanannya, (12) Tidak berprasangka buruk 

kepada guru, ketika dia melakukan perbuatan yang 

dzahirnya munkar, sebab dia lebih mengetahui 

rahasia (maksud perbuatannya).119 

Dari penjelasan diatas dapat diambil pelajaran 

bahwa sebagai seorang muslim kita harus senantiasa 

menghormati dan berbuat baik kepada guru. Karena 

                                                           
119 M. Fadlil Sa’id An-Nadwi, Tuntunan Mencapai... 183-184. 
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guru merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa 

yang telah mendidik dan mengajar murid-muridnya. 

Guru tidak hanya memberikan pelajaran dalam 

berbagai ilmu pengetahuan saja kepada muridnya, 

tetapi juga bertugas mendidik mereka, agar menjadi 

manusia yang baik yang sehat jasmani dan rohani. 

Dan kelak diharapkan menjadi warga negara yang 

baik, luhur budinya, cinta kepada tanah air, cinta 

kepada bangsanya dan taat terhadap Tuhan-Nya. 

Adab terhadap guru merupakan materi akhlak 

kelas X Madrasah Aliyah. Pada materi tersebut 

menjelaskan tentang Adab-adab yang harus 

dilakukan oleh seorang peserta didik terhadap 

gurunya. Dengan demikian maka konsep pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid 

Al-Ghazali relevan dengan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. 

B. Konsep pendidikan akhlak dalam kitab Bidāyat al-

Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali yang tidak relevan dengan Materi Akhlak kelas 

X Madrasah Aliyah 

Dari beberapa materi akhlak kelas X Madrasah 

Aliyah, terdapat materi akhlak yang tidak relevan 

dengan pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab 

Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu 

Hamid Al-Ghazali. diantaranya yaitu: (1) memiliki niat 

yang baik dalam mencari ilmu, (2) mengingat Allah, (3) 
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menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, (4) 

menjauhi larangan Allah secara lahiriyyah, (5) adab 

seorang guru, (6) adab pergaulan terhadap orang awam, 

(7) adab pergaulan terhadap sahabat dekat, dan (8)  

adab pergaulan terhadap kenalan. 

Pada hakekatnya ketidak relevanannya bukan dari 

segi esensinya melainkan dari segi istilahnya. Adapun 

dari segi esensi masih memiliki relevansi. Sebagai 

contoh pada pembahasan mengenai ibrah atau pelajaran 

yang didapat dari kisah Nabi Yusuf a.s. yang terdapat 

pada materi akhlak kelas X Madrasah Aliyah tidak 

dibahas dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah, tetapi inti dari 

pokok pembahasannya sama yaitu berkaitan dengan 

mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya 

baik secara lahiriyyah maupun secara batiniyyah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang konsep pendidikan akhlak yang terkandung 

dalam kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam 

Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dan relevansinya 

dengan materi akhlak kelas X Madrasah Aliyah, maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Konsep pendidikan akhlak yang terkandung di dalam 

kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam Hujjatul 

Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu: 

a. Memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu 

b. Mengingat Allah 

c. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya 

d. Menjauhi larangan-larangan Allah 

e. Adab seorang guru 

f. Adab terhadap guru 

g. Adab terhadap orang tua 

h. Adab terhadap orang awam 

i. Adab pergaulan terhadap sahabat dekat 

j. Adab bergaul terhadap kenalan. 

2. Materi akhlak kelas X Madrasah Aliyah, yaitu: 

Pertama, Akhlak terpuji meliputi: hikmah, syaja’ah, 

iffah, ‘adalah, syukur, qona’ah, rida/sabar, 

husnuzan, raja’ dan taubat. Kedua, Akhlak Tercela 

meliputi: Hubbu ad-Dunya, Hasad, Takabbur- 

‘Ujub, Riya’, Licik, Tamak  &  Serakah,  Zalim,  

Diskriminasi. Ketiga, Adab, meliputi: adab terhadap 
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orang tua, adab  terhadap guru, dan adab membesuk 

orang yang sakit. 

3. Relevansi konsep pendidikan akhlak dalam kitab 

Bidāyat al-Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam 

Abu Hamid Al-Ghazali dengan Materi Akhlak Kelas 

X Madrasah Aliyah, yaitu: 

Konsep pendidikan akhlak dalam kitab Bidāyat 

al-Hidāyah karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid 

Al-Ghazali relevan dengan materi akhlak kelas X 

Madrasah Aliyah. Adapun materi yang relevan adalah 

pada materi Hasud, ‘Ujub, Riya’, Adab terhadap orang 

tua dan Adab terhadap guru. Sedangkan yang tidak 

relevan diantaranya, yaitu: memiliki niat yang baik 

dalam mencari ilmu, mengingat Allah, menggunakan 

waktu dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah 

secara lahiriyyah, adab seorang guru, adab pergaulan 

terhadap orang awam, adab pergaulan terhadap sahabat 

dekat, dan adab pergaulan terhadap kenalan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Penelitian 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada pendidik, disarankan kepada pendidik (guru) 

untuk menjadikan kitab Bidāyat al-Hidāyah karya Al 

Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali sebagai 

reverensi dalam bertingkah laku sebagai seorang 

pendidik. Karena dalam kitab ini secara garis besar 
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membahas tiga aspek yaitu, ketaatan kepada Allah, 

meninggalkan maksiat dan etika pergaulan sosial. 

2. Kepada peserta didik, hendaknya mau mempelajari 

dan mengamalkan isi kitab Bidāyat al-Hidāyah 

karya Al Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-

Ghazali ini dalam kehidupan sehari-hari. 

  



96 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, Birrul Walidain. trjm, 

Abu Hamzah Yusuf al Atsari. tk. tt. 

Abdurrahman, Dudung. Pengantar Metode Penelitian. 

Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003. 

Akidah Akhlak (Pendekatan Saintifik 2013). Jakarta: 

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014. 

Ali, Abu. Bidayatul Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah). 

Darul Aman: Pustaka Darussalam, 1995. 

Amin, Ahmad. Etika. Terjemahan Farid Ma’ruf, Ilmu 

Akhlak. Jakarta: Bulan Bintang, 1977. 

Aminuddin, et al.. Membangun Karakter dan Kepribadian 

Melalui Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006. 

Anwar, Saeful. Filsafat Ilmu al-Ghazali Dimensi Ontologi 

dan Aksiologi. Bandung: Pustaka Setia, 2007. 

Arifin, Muzayyin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010. 

Basuki dan Miftahul Ulum. Pengantar Ilmu Pendidikan 

Islam. Ponorogo: Stain Po Press, 2007. 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 2018. 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2018. 



97 
 

 
 

Hadi, Amirul dan Haryono. Metodologi Penelitian 

Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 1998. 

Hamid, Abu al-Ghazali. Bidāyat al-Hidāyah. Surabaya: Al-

Hidayah, tt. 

Ilyas, Yunahar. Kuliah Akhlak. Yogyakarta: Lembaga 

Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2006. 

Kurniawan, Syamsul dan Erwin Mahrus. Jejak Pemikiran 

Tokoh Pendidikan Islam. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013. 

Masrukhin. Metode Penelitian Pendidikan dan Kebijakan. 

Kudus: Media Ilmu Press, 2010. 

Masy’ari , Anwar. Akhlak al-Qur’an. Surabaya: Bina Ilmu, 

2007. 

Moelong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013. 

Nata, Abudin. Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013. 

Nawawi , Hadari. Metodologi Bidang Sosial. Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 2007. 

Nawawi, Rif’at Syauqi. Kepribadian Qur’ani. Jakarta: 

Amzah, 2014. 

Nizar, Samsul. Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan 

Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta: Ciputat 

Press, 2002. 



98 
 

 
 

Pamungkas, M. Imam. Akhlak Muslim Modern: 

Membangun Karakter Generasi Muda. Bandung: 

Marja, 2012. 

Prahara, Erwin Yudi. Materi Pendidikan Agama Islam. 

Ponorogo: STAIN Po Press, 2009. 

Ramayulis. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam 

Mulia, 2015. 

Sa’id , M. Fadlil An-Nadwi. Tuntunan Mencapai Hidayah 

Ilahi. Surabaya: Al-Hidayah, 1997. 

Saebani, Beni Ahmad. Ilmu Akhlak. Bandung: Pustaka 

Setia. 2010. 

Salim, Agus. Bangunan Teori. Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2006. 

Sibawaihi. Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman Studi 

Komparatif Epistemologi Klasik-Kontemporer. 

Yogyakarta: Islamika, 2004. 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2009. 

Suwito. Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih. 

Yogyakarta: Belukar, 2004. 

Syafe’i, Imam. Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter 

di Perguruan Tinggi. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014. 



99 
 

 
 

Syafri, Ulil Amri. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. 

Ubaid, Ulya Ali. Sabar dan Syukur Gerbang Kebahagiaan 

di Dunia dan di Akhirat. Jakarta: Bumi Aksara, 

2011. 

Ubaid, Ulya Ali. Sabar dan Syukur Gerbang Kebahagiaan 

di Dunia dan Akhirat . Jakarta: AMZAH, 2012. 

Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2008. 

 

 


