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PEDOMAN TRANSLITERASI 
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22 Januari 1988. 

1. Konsonan

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

ا Alif 
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

ب Ba B Be 

ت Ta T Te 

ث Ṡa ṡ 
es (dengan titik di 

atas) 

ج Jim J Je 

ح Ḥa ḥ 
ha (dengan titik di 

bawah) 

خ Kha Kh Ka dan ha 

د Dal D De 

ذ Żal Ż 
zet (dengan titik di 

atas)

ر Ra R Er 

ز Zai Z Zet 

س Sin S Es 

ش Syin Sy Es dan ye 
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ص Ṣad ṣ 
es (dengan titik di 

bawah) 

ض Ḍad ḍ 
de (dengan titik di 

bawah) 

ط  Ṭa ṭ 
te (dengan titik di 

bawah) 

ظ  Ẓa ẓ 
zet (dengan titik di 

bawah)ع ‘ain ‘ 
Koma terbalik (di atas) 

غ Gain G 
Ge 

ف Fa F 
Ef 

ق Qaf Q 
Ki 

ك Kaf K 
Ka 

ل Lam L 
El 

م Mim M 
Em 

ن Nun N 
En 

و  Wau W 
We 

هـ Ha H 
Ha 

ء Hamzah ‘ 
Apostrof 

ي Ya Y 
Ye 

2. Konsonan Rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متـَُعَدد ِّةَ  Ditulis muta‘addidah 

ة  عِّدَّ Ditulis ‘iddah 
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3. Tā’ marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

ْكَمة حِّ Ditulis ḥikmah 

ْزيَة جِّ Ditulis jizyah 

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang 

sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila Ta’ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

c. Bila Ta’ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

dammah ditulis t

زََكاُة اْلفِّْطر  Ditulis zakāt al-fiṭr 

4. Vokal Pendek

ََ Fathah Ditulis A 

ِِِّ Kasrah Ditulis I 

َُ Dhammah Ditulis U 

5. Vokal Panjang

1. Fatḥah + alif Ditulis Ā 

َجاهِّلِّيَّة  Ditulis jāhiliyyah 

2. Fatḥah + ya’ mati Ditulis Ā 

تـَْنَسى  Ditulis Tansā 

َكرَاَمة اْْلَْولِّيَاء Ditulis 
karāmah al- 

auliyā’ 
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3. Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

َكرِّْي  Ditulis Karīm 

4. ḍammah + wawu mati Ditulis Ū 

فـُُروض Ditulis Furūd 

6. Vokal Rangkap

1. Fatḥah + ya’ mati ditulis Ai 

َنُكم بـَيـْ
ditulis bainakum 

2. Fatḥah + wawu mati ditulis Au 

قـَْول  ditulis Qaul 

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof

أَأَنـُْتمْ  Ditulis a’antum 

أُعِّدَّتْ  Ditulis u’iddat 

َشَكْرتُْ  لَئِّنْ  Ditulis la’in syakartum 

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الُقْرآن  Ditulis al-Qur’ān 

القِّيَاس Ditulis al-Qiyās 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السََّماءُ  Ditulis al-samā’ 

الشَّْمسُ  Ditulis al-syams 
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9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض  Ditulis zawi al-furūd 

أَْهُل السُّنَّة  Ditulis ahl al-sunnah 



xiv 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN RELIGIUS DALAM KITAB AYYUHᾹ 

AL-WALAD KARYA IMAM AL- GHAZᾹLĪ 

DAFTAR ISI 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ i 

LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... ii 

PERNYATAAN PENULIS ......................................................................... iv 

MOTTO ......................................................................................................... v 

KATA PENGANTAR .................................................................................. vi 

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................. ix 

DAFTAR ISI............................................................................................... xiv 

ABSTRAK ................................................................................................. xvii 

ABSTRACT .............................................................................................. xviii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1 

B. Permasalahan ......................................................................................... 8 

1. Identifikasi Masalah ......................................................................... 8

2. Pembatasan Masalah ........................................................................ 8

3. Rumusan Masalah ............................................................................ 9

C. Tujuan Penelitian ................................................................................... 9 

D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 9 

1. Manfaat teoritis ................................................................................ 9

2. Manfaat Praktis .............................................................................. 10

E. Tinjauan Pustaka ................................................................................. 10 

F. Metodologi Penelitian ......................................................................... 16 

1. Jenis Penelitian ............................................................................... 16

2. Sumber Data ................................................................................... 16

3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 17

4. Teknik Analisis Data ...................................................................... 19



xv 

5. Pendekatan Penelitian .................................................................... 19

G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 20 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Nilai ..................................................................................................... 22 

1. Pengertian Nilai .............................................................................. 22

2. Macam-Macam Nilai...................................................................... 24

B. Pendidikan Religius ............................................................................. 27 

1. Pengertian Pendidikan Religius ..................................................... 27

2. Jenis Pendidikan Religius............................................................... 33

3. Macam-Macam Dimensi Keagamaan ............................................ 36

4. Macam-Macam Nilai Pendidikan Religius .................................... 38

5. Sumber Nilai Religius .................................................................... 41

6. Tujuan Pendidikan Religius ........................................................... 43

BAB III DESKRIPSI PEMIKIRAN IMAM Al-GHAZᾹLĪ DALAM 

KITAB AYYUHĀ AL-WALAD 

A. Latar Belakang Pengarang Kitab Ayyuhā al-Walad ............................ 46 

1. Biografi Imam Al-Ghazālī ............................................................. 46

2. Kondisi Sosio-Historis Imam Ghazālī............................................ 51

3. Perjalanan Intelektual Imam Al-Ghazālī ........................................ 52

4. Perkembangan Pemikiran Imam Al-Ghazālī.................................. 55

5. Guru dan Murid Imam Al-Ghazālī ................................................. 60

6. Karya-Karya Imam Al-Ghazālī ...................................................... 62

B. Profil  Kitab Ayyuhā al-Walad ............................................................ 66 

C. Isi Kitab Ayyuhā al-Walad .................................................................. 68 

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Religius dalam Kitab Ayyuhā al-Walad ......... 78 

B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Religius dalam Kitab Ayyuhā al-

Walad Dengan Tujuan Pendidikan Islam .................................................. 98 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ........................................................................................ 102 



xvi 

B. Saran .................................................................................................. 102 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 104 

BIOGRAFI PENULIS .............................................................................. 113 



xvii 

ABSTRAK 

Aqilah Nailil Afiah, NIM. 18311994. Judul Skripsi: “Nilai-Nilai 

Pendidikan Religius dalam Kitab Ayyuhā Al-Walad Karya Imam Al- 

Ghazālī.” Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut 

Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. 

Latar belakang penelitian adalah pembahasan dalam kitab Ayyuhā al-

Walad dapat membantu dalam memperbaiki pendidikan religius saat ini yang 

mulai mengalami kemerosotan. Serta dapat memberikan sumbangsih dalam 

Pendidikan Agama Islam. Dalam kitab ini Imam Al-Ghazālī mengajarkan 

pendidikan akhlak dalam bentuk nasihat-nasihat yang bersifat normatif dan 

tetap relevan dengan kondisi saat ini. Maka dari itu upaya mengkaji lebih 

dalam tentang nilai-nilai religius menurut Imam Ghazālī menjadi penting. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

pendidikan religius menurut Al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad dan 

relevansi tujuan pendidikan dalam kitab Ayyuhā al-Walad dengan tujuan 

pendidikan Islam. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

kualitatif. Di sini penulis mengumpulkan beberapa data berupa buku-buku, 

jurnal yang membahas tentang pendidikan religius atau akhlak yang 

mengandung pemikiran Al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian library research atau 

yang sering disebut dengan penelitian pustaka. Penulis memanfaatkan sumber 

perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, dan membatasi kegiatan 

hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset 

lapangan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Nilai-nilai pendidikan 

religius dalam kitab Ayyuhā al-Walad menurut Al-Ghazālī adalah iman 

kepada Allah, taat beribadah, beribadah pada malam hari, istiqamah, ikhlas, 

tawakkal, mengikuti syariah Allah, belajar ilmu; mengamalkan dan 

mengajarkannya dan mencari guru (mursyid). 2) Relevansi tujuan pendidikan 

religius yang ada pada kitab Ayyuhā al-Walad sangat relevan dengan tujuan 

pendidikan Islam  zaman sekarang adalah sangat, yaitu untuk semakin 

mendekatkan diri kepada Allah melalui pengabdian dan ibadah yang 

dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.  

Kata Kunci: Pendidikan Religius, Kitab Ayyuhā Al-Walad, Imam Al-Ghazālī. 
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ABSTRACT 

Aqilah Nailil Afiah, NIM. 18311994. Thesis Title: "The Values of 

Religious Education in Imam Al-Ghazālī's  Ayyuhā Al Walad Book." 

Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah, Institute of Al-

Qur'an Science (IIQ) Jakarta. 

The background of the research is the discussion in the book Ayyuhā 

al-Walad can help in improving religious education at this time which is 

starting to decline. And can contribute to Islamic Religious Education. In this 

book, Imam Al-Ghazālī teaches moral education in the form of advice that is 

normative and remains relevant to current conditions. Therefore, efforts to 

study more deeply about religious values according to Imam Al-Ghazālī are 

important. 

The purpose of this study is to describe the values of religious 

education according to Al-Ghazali in the book of Ayyuhā al-Walad and to 

explain the relevance of the values of religious education in the book of 

Ayyuhā al Walad to the purpose of Islamic education. 

The type of research used by the author is qualitative research. Here 

the author collects some data in the form of books, journals that discuss 

religious or moral education which contains Al-Ghazali's thoughts in the book 

Ayyuhā al-Walad. In this study, the researcher uses a library research 

research design or what is often referred to as library research. Researchers 

use library resources to obtain research data, and limit activities only to 

library collection materials without requiring field research. 

The results of this study indicate that 1) The values of religious 

education in the book of Ayyuhā al-Walad according to Al-Ghazālī are faith 

in Allah, obedient to worship, worship at night, istiqamah, sincere, tawakkal, 

following Allah's sharia, learning knowledge; practice and teach it and look 

for a murshid teacher. 2) The relevance of the goals of religious education in 

the book of Ayyuhā al-Walad is very relevant to the goals of Islamic education 

today, namely to get closer to Allah through devotion and worship that is done 

to get happiness in the world and the hereafter. 

Keywords: Religious Education, Kitab Ayyuhā Al-Walad, Imam Al-Ghazālī. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, 

karena pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 1  Pendidikan dijadikan tumpuan 

harapan untuk mengembangkan individu. Investasi dalam bidang 

pendidikan sangat diperlukan dalam upaya untuk menghasilkan manusia 

yang bermoral dan berkualitas. Masyarakat dan pendidikan merupakan alat 

untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan membuat 

generasi mampu berbuat banyak untuk kepentingan mereka.2 

Era modern adalah era terdapat banyak sekali terjadi 

perkembangan. Mulai dari perkembangan kebudayaan, perkembangan 

pendidikan ataupun teknologi. Adanya hal tersebut menyebabkan sekarang 

banyak orang merasa nyaman dengan berbagai kemudahan yang ada. Tidak 

dipungkiri bahwa adanya era globalisasi ini menyebabkan seluruh 

kehidupan di masyarakat, baik itu adat, budaya, sistem sosial politik dan 

lainnya berubah sehingga memberi pengaruh pada tiap elemen kehidupan. 

Era modern ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti kemerosotan 

nilai-nilai moral dan sikap sosial yang mulai terkikis. 

1 Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), h. 3. 
2Ridwan Abdullah Sani, Pendidikan Karakter (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 

h. 5. 



2 

 

Dunia pendidikan saat ini sering dikritik oleh masyarakat yang 

disebabkan karena adanya sejumlah pelajar dan lulusan pendidikan 

menunjukkan sikap kurang terpuji. Banyak pelajar yang terlibat tawuran, 

melakukan tindakan kriminal, pencurian, penodongan, penyimpangan 

seksual, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan sebagainya. 3 

Fenomena-fenomena tersebut muncul tidak terlepas dari adanya 

pemahaman yang kurang benar tentang agama dan keberagamaan 

(religiusitas). Agama seringkali dimaknai secara dangkal, tekstual dan 

cenderung eksklusif. Nilai-nilai agama hanya dihafal sehingga berhenti 

pada wilayah kognisi, tidak sampai menyentuh aspek afektif dan 

psikomotorik.4 

Fenomena kejadian-kejadian yang menyimpang dari nilai-nilai 

religius dan budi pekerti luhur yang sebenarnya sudah cukup kuat 

mengakar pada tatanan adat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke 

adalah sebuah kejadian yang seharusnya tidak terjadi, manakala pendidikan 

kita benar-benar konsisten dalam menanamkan nilai-nilai religius dan budi 

pekerti luhur budaya bangsa tersebut. 

Dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, meski pada 

dasarnya sudah selalu berisikan nilai-nilai sebagaimana yang sudah 

ditetapkan dalam kompetensi inti, namun dalam hal ini harus diperjelas dan 

diperkuat, supaya penanaman nilai-nilai terutama nilai-nilai religius dan 

budi pekerti luhur bisa berjalan efektif dan nyata hasilnya. Inilah hal yang 

harus diperjelas dalam buku teks materi pendidikan agama Islam dan budi 

3 Muhammad Nahdi Fahmi dan Sofyan Susanto, Implementasi Pembiasaan 

Pendidikan dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar, Jurnal 

Pendidikan, Vol.7, no. 2, 2018, h. 85.
4 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan 

Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 40.



3 

3 

pekerti terutama yang berdasarkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 

2013. 

Pada tingkat SMA/SMK dimana peserta didik sedang dalam posisi 

labil menurut para ahli psikologi, sangat ditekankan untuk kembali 

mengingatkan, memperjelas dan menguatkan penanaman nilai-nilai 

religius dan budi pekerti luhur, karena apabila pada pereode ini nilai-nilai 

tersebut terkikis akan sangat berpengaruh pada kehidupan kesehariannya, 

karena pada masa ini adalah masa transisi, yaitu peserta didik akan memulai 

mewarnai kehidupan sosial masyarakat, dan bahkan sebenarnya juga sudah 

cukup mewarnai fenomena-fenomena kehidupan di masyarakat. Berkaitan 

hal itulah maka penanaman nilai-nilai religius dan b udi pekerti luhur pada 

proses pembelajaran di tingkat SMA/SMK sangat perlu dilakukan yang 

salah satu caranya adalah memperjelas dan memperkuat penamanan nilai-

nilai religius dan budi pekerti luhur pada buku teks materi 

pembelajarannya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti. 

Sikap religius merupakan bagian penting dari kepribadian 

seseorang yang dapat dijadikan sebagai orientasi moral, internalisasi nilai-

nilai keimanan serta sebagai etos kerja dalam meningkatkan keterampilan 

sosial.5 Keterikatan pada nilai-nilai religius akan membentuk sikap tertentu 

dalam menyikapi segala persoalan. Dengan adanya nilai-nilai ini dapat 

menjadi pedoman agar berperilaku yang baik, sesuai dengan ajaran agama. 

Pendidikan religius merupakan usaha aktif untuk membentuk suatu 

sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

5Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi: Potret Pengembangan Tradisi 

Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 38. 
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rukun dengan pemeluk agama lain. Seseorang dapat dikatakan memiliki 

karakter religius ketika telah menaati ajaran agama yang dianutnya dan 

dapat menjalin hubungan yang baik dengan pemeluk agama lain.  

Dalam kaitannya dengan metode pengajaran dalam pendidikan 

Islam, dapat dikatakan bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang dapat 

dilakukan untuk membiasakan anak didik berfikir, bersikap dan bertindak 

sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sebagai awal 

dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif 

dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa anak. Nilai-nilai yang 

tertanam dalam dirinya ini kemudian akan termanifestasikan dalam 

kehidupannya semenjak ia mulai melangkah ke usia remaja dan dewasa.6 

Pendidikan Islam terutama di bidang penanaman nilai religius 

mengutamakan penanaman bimbingan dari pendidik agar peserta didik 

mampu memahami, menghayati dan meyakini kebenaran ajaran yang di 

bawa oleh Islam, lebih lanjut peserta didik diharapkan mampu 

mengamalkan ajaran tersebut di dalam kehidupan mereka serta terbiasa dan 

menjadi nilai yang bisa mereka pegang dalam melakukan perbuatan 

tersebut yang disandarkan kepada Al-Qur’an dan Hadis. 

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bagian 

kesembilan pasal 30 ayat (1) tentang pendidikan keagamaan menyebutkan 

antara lain “Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan”. Kemudian diperjelas lagi di dalam pasal 

30 ayat (2) dan (4) yakni: “Pendidikan keagamaaan berfungsi 

6 Muhammad Nahdi Fahmi dan Sofyan Susanto, Implementasi Pembiasaan 

Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar, Jurnal 

Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2018, h. 87. 
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mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi 

ahli ilmu agama”. “Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, 

pesantren dan bentuk lain yang sejenis”. 7  Hal ini menunjukkan bahwa 

betapa pentingnya kedudukan pendidikan agama di negara Indonesia dalam 

pembentukan karakter dan watak atau kepribadian. 

Kesadaran orang tua akan pendidikan Islam dan penanaman nilai-

nilai Islam bagi anak-anaknya nampaknya sesuai dengan pandangan 

Jalaluddin. Menurut Jalaluddin yang dikutip Kartika Nur Fathiya, 

mengatakan bahwa pengenalan ajaran agama sangat berpengaruh dalam 

pembentukan jiwa anak. Jiwa dan kecerdasan spiritual anak akan lebih 

terlatih dan terbentuk dengan pembiasaan setiap harinya. Tingginya 

kesadaran agama berpengaruh pada aktualisasi jiwa seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan-

kegiatan olah kejiwaan dan olah spiritual seperti saling tolong menolong 

dengan sesama, menghargai sesama, dan menginternalisasikan nilai-nilai 

universal. Maka sudah seharusnya pendidikan mampu melahirkan generasi 

milenial yang menjunjung tinggi nilai religius dan terlihat jelas dalam 

perilaku kesehariannya. Karena pada hakikatnya pendidikan sebagai sarana 

strategis bertujuan untuk mengembangkan atau menumbuhkan 

kemampuan fisik dan spiritual dasar manusia sebagai khalifah.8 

Membahas mengenai pelaksanaan pembiasaan keagamaan, ada tiga 

pihak yang dapat mendukung terbentuknya karakter religius yaitu keluarga, 

7 Pemerintah RI, Undang-Undang SISDIKNAS Bagian Kesembilan Pasal 30 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 24.  
8Fadlurrahman, dkk, Internalisasi Nilai Religius Pada Peserta Didik; Kajian Atas 

Pemikiran Al-Ghazali Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam, Jurnal JRTIE: Journal 

of Research and Thought of Islamic Education, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 74-75. 
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sekolah dan lingkungan. Pertama, pihak keluarga. Pihak keluarga adalah 

pendidikan yang pertama, tempat anak mendapatkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang agama dari orang tua, sehingga pendidikan yang 

paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Dapat dipahami 

bahwa orang tua memegang faktor kunci yang dapat menjadikan anak 

tumbuh dengan jiwa Islami. Sehingga orang tua memegang peranan 

penting dalam pendidikan dan bimbingan terhadap anak, karena hal 

tersebut sangat menentukan anak dalam masa perkembangan untuk 

mencapai keberhasilannya. Hal ini juga sangat bergantung pada 

pembentukan karakter religius, serta peranan orang tua sebagai pembuka 

mata yang pertama bagi anak dalam rumah tangga. Kedua, pihak sekolah. 

Pendidikan di sekolah seharusnya terintegrasi dalam semua mata pelajaran 

dan kegiatan sekolah. Semua guru wajib memperhatikan dan mendidik 

peserta didik agar memiliki akhlak yang lebih baik. Persyaratan utama yang 

harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengembangkan karakter peserta 

didik adalah memiliki karakter yang baik, menunjukkan perilaku yang baik, 

dan memberikan perhatian kepada peserta didik. Ketiga, pihak lingkungan. 

Lingkungan juga mempunyai peran yang penting karena setiap peserta 

didik juga hidup di kalangan masyarakat yang bermacam-macam akhlak 

dan sifatnya, apabila lingkungannya itu baik akhlaknya, maka baik pula 

akhlak para peserta didik, tetapi sebaliknya apabila lingkungannya itu 

buruk akhlaknya, maka tidak menutup kemungkinan akan buruk pula 

akhlak para peserta didik tersebut.9 

Saat ini pendidikan yang berlangsung di sekolah, khususnya 

pendidikan agama, masih banyak mengalami kelemahan. Hal ini menurut 

9Moh. Ahsanulchaq, Membentuk Karakter Religius Peserta Didik Melalui Metode 

Pembiasaan, Jurnal Prakarsa Paedagogia, Vol. 2 No. 1, 2019, 21-33. 
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Komarudin Hidayat disebabkan karena pendidikan agama lebih 

berorientasi pada belajar tentang agama, sehingga hasilnya banyak orang 

yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan 

dengan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Pendidikan agama lebih 

banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang 

bersifat kognitif, dan kurang concern terhadap persoalan bagaimana 

mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi “makna” dan “nilai” 

yang selalu diinternalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, 

media dan forum.10 

Penghayatan nilai agama adalah perkara yang harus diwujudkan 

oleh suatu lembaga pendidikan. Dalam proses penghayatan nilai agama ini 

membutuhkan adanya hubungan timbal balik antara guru dan murid. Di sini 

guru bukan bertugas mengajar saja, tetapi bertugas untuk membimbing, 

mengarahkan, serta menunjukkan nilai agama pada muridnya.11 

Salah satu kitab karangan Imam Al-Ghazālī yang tak kalah 

fenomenal di dunia pendidikan adalah kitab Ayyuhā al-Walad. Kitab 

tersebut membahas beberapa pokok bahasan tentang beragama. Kitab ini 

membahas tentang konsep pendidikan akhlak untuk menjadikan manusia 

yang religius. Pembahasan dalam kitab Ayyuhā al-Walad dapat membantu 

dalam memperbaiki pendidikan religius saat ini yang mulai mengalami 

kemerosotan. Serta dapat memberikan sumbangsih dalam Pendidikan 

Agama Islam. Dalam kitab ini Imam Al-Ghazālī mengajarkan pendidikan 

akhlak dalam bentuk nasihat-nasihat yang bersifat normatif dan tetap 

10Saepuddin, Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ayyuhā al-Walad Dalam Konsep 

Pendidikan Di Indonesia, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 2, No. 2, 2019, 101-

114. 
11Muh. Khoirul Rifa’i, Internalisasi Nilai-Nilai Religius Berbasis Multikultural 

Dalam Membentuk Insan Kamil, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 4, No. 1, 2016, 

117-133. 
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relevan dengan kondisi saat ini. Maka dari itu upaya mengkaji lebih dalam 

tentang nilai-nilai religius menurut Imam Al-Ghazālī menjadi penting. 

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis 

termotivasi untuk mengkaji lebih lanjut tentang pendidikan nilai religius 

dalam penelitian ini dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Religius dalam 

Kitab Ayyuhā al-Walad Karya Imam Al-Ghazālī”. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan, 

yaitu : 

a. Pendidikan religius yang saat ini tengah mengalami

kemorosotan.

b. Ayyuhā al-Walad adalah salah satu kitab karangan Imam Al-

Ghazālī yang tak kalah fenomenal dalam bidang pendidikan

Islam.

c. Pentingnya penanaman nilai-nilai pendidikan religius pada

anak.

d. Pendidikan religius harus dilakukan sejak dini, yaitu dari

lingkungan keluarga, terutama orang tua.

e. Pentingnya mempratikkan kandungan-kandungan Ayyuhā al-

Walad, dalam rangka menanggulangi kasus-kasus negatif yang

dilakukan oleh remaja saat ini.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pada identifikasi masalah dan 

keterbatasan penulis, maka penelitian ini akan dibatasi pada 

“Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Religius menurut Imam Al-Ghazālī 

dalam kitab Ayyuhā al-Walad dan relevansinya dengan tujuan 

Pendidikan Islam”. 
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:   

a. Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Religius menurut Imam Al-

Ghazālī dalam kitab Ayyuhā  al-Walad ?

b. Bagaimana relevansi tujuan pendidkan menurut Imam Al-

Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad dengan tujuan

Pendidikan Islam ?

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian mempuyai tujuan yang akan hendak 

dicapai. Adapun dalam penulisan ini tujuan yang ingin dicapai adalah : 

a. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan religius menurut Al-

Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad.

b. Untuk mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan religius dalam

kitab Ayyuhā al Walad dengan tujuan pendidikan Islam.

D. Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik manfaat 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan gambaran tentang Akhlaqul karimah bagi 

seorang anak dalam menjalankan kehidupan sehari hari di masyarakat, 

juga memberikan pengetahuan bagi orang tua dan juga pendidik agar 

selalu memperhatikan anak didiknya terutama dalam masalah perilaku 

atau akhlak. Terlebih lagi bagi orang tua, karena pendidikan saat ini 

dilakukan secara online, jadi orangtua harus memberi perhatian lebih 
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kepada pendidikan anaknya, orang tua harus memberikan contoh yang 

baik kepada anak. 

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku pendidikan, diharapkan hasil penelitian ini dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan religius anak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan

kontribusi serta rujukan yang sangat berarti bagi para pendidik,

serta peserta didik sehingga pendidik tahu bagaimana cara

menanamkan nilai-nilai religius pada peserta didik dengan baik

dan benar.

b. Bagi peneliti adalah menambah wawasan terkait dengan

pendidikan religius.

c. Bagi masyarakat, untuk orang tua agar turut serta membantu

mengawasi pendidikan di Indonesia melalaui pendidikan religius

putra-putrinya.

E. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi Indah Purwatiningsih (2021) yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan

Karakter Dalam Kitab Ayyuhā  al-Walad Karya Imam Al-Ghazālī” (Program

Studi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Hasil kajian ini menyebutkan bahwa nilai-nilai Pendidikan Karakter 

dalam Kitab Ayyuhā  al-Walad di antaranya memiliki nilai religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial dan 

tanggung jawab. Jika nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab tersebut 

diterapkan, maka sangat relevan dan sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan 

pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional yakni pembentukan 
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nilai karakter dalam diri agar terwujudnya manusia yang memiliki karakter 

kuat yang berdampak baik di lingkungan individu maupun masyarakatnya. 

Persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah membahas tentang masalah pemikiran Imam Al-

Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad. Sedangkan perbedaannya adalah jika 

penelitian Indah Purwatiningsih membahas tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter secara umum dalam kitab Ayyuhā al-Walad, maka di sini penulis akan 

membahas tentang nilai-nilai pendidikan religius dalam kitab Ayyuhā al-

Walad. 

2. Jurnal Gusnawati dan Syafnan (2021) yang berjudul "Analisis Nilai-Nilai

Pendidikan Akhlaq Menurut Imam Ghazālī Dalam Kitab Ayyuhā al-Walad"

(Forum Paedagogik, Vol. 12, No. 2).

Dalam jurnal tersebut dijelaskan terdapat beberapa nilai pendidikan akhlak 

dalam buku Ayyuhā al-Walad yang ditulis oleh Imam Al-Ghazālī, di 

antaranya adalah istiqomah, ridha dengan Qadha dan Qadar, Tawakal, Ikhlas, 

larangan bersifat marah, mencintai sesama makhluk dan larangan dengki. 

Persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah bahan kajian yang akan diteliti yaitu kitab Ayyuhā al-

Walad dan membahas seputar hal pendidikan. Sedangkan perbedaannya 

adalah jika dalam jurnal tersebut membahas tentang nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terkandung dalam kitab Ayyuhā al-Walad, maka di sini penulis 

akan meneliti tentang nilai-nilai pendidikan religius yang terkandung dalam 

kitab Ayyuhā al-Walad. 

3. Skripsi Syarifatussaidah Sormin (2021) yang berjudul "Pendidikan Studi PAI,

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang).
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Akhlak Perspektif Imam Al-Ghazālī dalam Kitab Ayyuhā al-Walad" 

(Program Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Nilai-nilai Pendidikan 

Islam yang terkandung dalam Kitab Ayyuhā al-Walad karya Imam Al-Ghazālī, 

terbagi menjadi tiga macam, yaitu: nilai aqidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak. 

Relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kitab Ayyuhā al-Walad karya 

Imam Al-Ghazālī dengan kehidupan masa kini, bisa dilihat dari fenomena 

dampak globalisasi yang tengah terjadi saat ini yang menyebabkan 

kemerosotan nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa kitab Ayyuhā al-Walad relevan untuk dipelajari, diresapi 

maknanya serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mengingat isi 

pembahasan dalam kitab ini mengenai adab-adab dan tata cara berhubungan/ 

berinteraksi dengan Allah Sang Pencipta dan dengan sesama makhluk. 

Persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah bahan penelitiannya yaitu kitab Ayyuhā al-Walad 

karya Imam Al-Ghazālī dan membahas tentang pendidikan. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabelnya. Jika pada skripsi Syarifatussaidah 

membahas tentang pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazālī dalam kitab 

Ayyuhā al-Walad, maka penulis di sini akan membahas tentang nilai-nilai 

pendidikan religius menurut Imam Al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad. 

4. Jurnal Abd Khaliq (2017) yang berjudul "Pendidikan Karakter dalam

Perspektif Kitab Ayyuhā al-Walad; Konstruksi Pemikiran Imam Al-Ghazālī"

(Al-Ibrah, Vol. 2, No. 1).

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Pendidikan karakter dalam kitab 

Ayyuhā al-Walad yaitu berisi nasihat Imam Al-Ghazālī kepada muridnya yang 

meminta nasehat khusus, tentang masalah karakter atau akhlak kepada Allah, 

akhlak seorang pendidik, akhlak seorang pelajar, dan akhlak dalam pergaulan. 

Karakter atau akhlak menurut Al-Ghazālī adalah suatu kemantapan jiwa yang 
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menghasilkan perbuatan dan pengalaman dengan mudah, tanpa harus 

direnungkan dan disengaja. Jika menghasilkan amal-amal yang baik, maka ini 

disebut akhlak yang baik, jika amal-amal tercela yang muncul dari keadaan 

kemantapan itu, maka disebut akhlak yang buruk. Pendidikan karakter 

menurut beliau adalah sebuah peroses pematangan jiwa, pembersihan jiwa. 

Persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah bahan kajiannya yaitu kitab Ayyuhā al-Walad karya 

Imam Al-Ghazālī dan membahas tentang hal yang berkaitan dengan 

pendidikan. Sedangkan perbedaannya, jika Abd. Khaliq membahas tentang 

konsep pendidikan karakter menurut Imam Al-Ghazālī dalam kitabnya 

Ayyuhā al-Walad, maka di sini penulis akan membahas tentang nilai-nilai 

pendidikan religius yang ada di dalam kitab Ayyuhā al-Walad karya Imam Al-

Ghazālī. 

5. Skripsi Nur Hidayat (2018) yang berjudul "Pendidikan Akhlak Menurut Imam

Ghazālī dalam Kitab Ayyuhā al-Walad” (Program Studi PAI, Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Dalam penelitian tersebut Nur Hidayat menjelaskan bahwa pendidikan 

akhlak dalam kitab Ayyuhā al-Walad diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu 

akhlak dalam ibadah dan akhlak dalam pendidikan dan pembelajaran. 

Pendidikan dan akhlak adalah sebuah kesatuan. Pendidikan akhlak bertujuan 

untuk menjadikan pribadi muslim yang bertakwa dan taat akan syari'at Islam 

serta menjunjung nilai-nilai Islami. Ilmu harus diamalkan, karena dengan cara 

mengamalkan ilmu tersebut dapat bermanfaat, pengamalan ilmu dengan 

merealisasikannya atau menyampaikannya kepada orang lain. Sehingga ilmu 

yang dimiliki bisa menjadi sebab Allah SWT. ridha.  

Sebaik-baiknya waktu adalah yang dimanfaatkan untuk perkara agama. 

Sesuai dengan tuntunan syari'at Al-Qur’an dan Hadis, karena hidup manusia 
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di dunia hanya sementara, yang kekal adalah kehidupan akhirat. Maka 

mempersiapkan amal shalih di dunia demi bekal di akhirat sangat diharuskan. 

Pendidik dalam hal ini guru ataupun orang tua harus mempunyai sifat alim 

dan berakhlakul karimah, serta dituntut untuk bisa membuang akhlak tercela 

dari dalam diri anak didik dengan proses mendidik, lalu menggantinya dengan 

akhlak yang baik.  

Persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah sumber bahan penelitiannya yaitu kitab Ayyuhā al-

Walad karangan Imam Al-Ghazālī dan membahas seputar hal pendidikan. 

Sedangkan perbedaannya, jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Hidayat membahas tentang pendidikan akhlak menurut Imam Al-Ghazālī 

dalam kitab Ayyuhā al-Walad, maka penulis akan membahas tentang nilai-

nilai pendidikan religius menurut Imam Al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-

Walad. 

6. Jurnal Siti Halimah yang berjudul "Pendidikan Karakter Menurut Al-Ghazālī

(Analisis Kitab Ayyuhā al-Walad Karya Al-Ghazālī)" (Al-Makrifat, Jurnal

Kajian Islam, Vol. 3, No. 1).

Dalam jurnal tersebut dijelaskan pendidikan karakter Menurut Al-Ghazālī 

yang terkandung dalam kitab Ayyuhā al-Walad : 1) religius, 2) bekerja keras. 

3) tanggung jawab. 4) gemar membaca. 5) rasa ingin tahu. 6). kreatif.

Pendidikan karakter Menurut Al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad 

dengan pendidikan Islam sekarang, sangat bagus dan relevan jika diterapkan 

dalam menata ulang pendidikan karakter di lingkungan pendidikan formal 

maupun non formal khususnya di lingkungan pendidikan Islam. Karena 

pendidikan zaman sekarang ini masih mengacu pada prestasi siswa bukan 

pengembangan karakter siswa, ini dibuktikan sering terjadinya praktek 

kecurangan pada saat pelaksanaan ujian dan juga sering terjadinya tawauran 
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antar pelajar hanya karena nasional sekolah kalah dalam suatu perlombaan. 

Oleh karena itu pendidikan Islam bisa mengambil nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ada dalam kitab Ayyuhā al-Walad karya Imam Al-Ghazālī. 

Persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah bahan kajian yang akan diteliti yaitu kitab Ayyuhā al-

Walad karya Imam Al-Ghazālī dan membahas masalah pendidikan. 

Sedangkan perbedaannya adalah jika dalam jurnal tersebut mengkaji tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalam kitab Ayyuhā al-Walad, 

maka di sini penulis akan mengkaji tentang nilai-nilai pendidikan religius yang 

ada di dalam kitab Ayyuhā al-Walad karya Imam Al-Ghazālī. 

7. Skripsi Nur Zakiyah (2018) yang berjudul “Konsep Pendidikan Karakter

Menurut Al-Ghazālī dalam Kitab Ayyuhā al-Walad Ddan Relevansinya

Terhadap Pendidikan Karakter Bagi Anak” (Program Studi PAI, Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo).

Dalam skripsinya saudari Nur Zakiyah menyimpulkan bahwa menurut 

Imam Al-Ghazālī nilai-nilai pendidikan karakter dalam kitab Ayyuhā al-

Walad terdiri dari: Karakter religius: 1) mempunyai akhlak yang mulia, dan 

mengendalikan hawa nafsu. 2) Karakter toleransi: saling menghargai, tidak 

saling mencela dan menggunjing. 3) Karakter kerja keras: tidak gampang 

menyerah dan rajin belajar. 4) Karakter kreatif: mempunyai ambisi yang kuat 

dan berkomitmen tinggi. 5) Karakter rasa ingin: semangat belajar yang tinggi 

dan selalu ingin tahu. 6) Karakter tanggung jawab: dapat dipercaya, peduli 

terhadap lingkungan, dan selalu berkata jujur. Relevansi pendidikan karakter 

menurut Al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al Walad terhadap pendidikan 

karakter bagi anak, yaitu: karakter religius, karakter toleransi, karakter kerja 

keras, karakter kreatif, karakter rasa ingin tahu, dan karakter tanggung jawab. 
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Persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah objek penelitian sama, yaitu kitab Ayyuhā al-Walad 

dan membahas seputar masalah pendidikan. Sedangkan perbedaannya adalah 

jika pada skripsi Nur Zakiyah membahas konsep pendidikan karakter dalam 

kitab Ayyuhā al-Walad dan relevansinya terhadap pendidikan karakter bagi 

anak, maka di sini penulis akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan 

religius dalam kitab Ayyuhā al-Walad dan relevansinya terhadap tujuan 

pendidikan Islam. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian library

research atau yang sering disebut dengan penelitian pustaka. Penelitian 

kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta 

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan 

landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.12 

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari

subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi

yang dicari. Data primer yang digunakan adalah Kitab Ayyuhā al-

Walad, Al-Qur’an dan Hadis.

12  Milyasari, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian 

Pendidikan IPA, Natural Science :  Jurnal Penelitian Bidang IPA, Vol. 6, No. 1, 2020, h. 

43.
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b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak

lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi

kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan

pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah.

Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab dan

hal-hal yang menjadi relevensi dengan permasalahan yang menjadi

objek kajian penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode library 

research untuk mengumpulkan data penelitian. Mestika Zed menyebutkan 

bahwa penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta 

mengolah bahan penelitian. Moh. Nazir menjelaskan pula bahwa penelitian 

kepustakaan (library research) adalah suatu metode yang dipakai dengan 

penalaahan buku-buku yang berhubungan dengan tema yang dibahas.13 

Dengan riset pustaka, peneliti memanfaatkan sumber perpustakaan 

untuk memperoleh data penelitian, dan membatasi kegiatan hanya pada 

bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.14 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut 

Kuhlthau  adalah sebagai berikut:  

a. Pemilihan Topik. Pada pemilihan topik yang harus dilakukan

peneliti adalah menentukan topik yang ingin dikaji dalam penelitian

13 Usman Yahya, Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar (6-12) Tahun di 

Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam, Jurnal Islamika, Vol. 15, No. 2, 2015, 

h. 231.
14 Rayza Purwo Fachruz, Penggunaan Fungsi Charf Lam dalam Surat Ali-Imran, 

Jurnal Journal of Arabic Learning and Teaching, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 3. 
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kepustakaan. Pemilihan topik yang ingin dipilih berdasarkan 

beberapa pertimbangan yakni ketertarikan peneliti dalam suatu 

topik, informasi yang tersedia, waktu yang tersedia dan 

kemungkinan keberhasilan penelitian. 

b. Eksplorasi Informasi. Pada tahap ini peneliti melakukan eksplorasi

informasi mengenai topik penelitian. Hal ini guna membantu

peneliti memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap mengenai

penelitian yang akan dilakukan.

c. Menentukan Fokus Penelitian. Peneliti perlu menentukan fokus

penelitian untuk membatasi dan memperjelas bahasan-bahasan

yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dilakukan. Beberapa

langkah yang bisa dilakukan dalam membantu menentukan fokus

penelitian yakni: 1) mengumpulkan data mengenai fokus yang

memungkinkan untuk dilakukan, 2) menyusun fokus penelitian.

d. Pengumpulan Sumber Data. Peneliti melakukan pengumpulan

sumber data berupa buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan

topik yang telah dipilih. Dalam pengumpulan ini peneliti

memanfaatkan buku yang tersedia di perpustakaan, situs internet

yang menyediakan e-book dan jurnal ilmiah yang terkait sehingga

terkumpul sumber data yang diperlukan.

e. Persiapan Penyajian Data. Pada tahap ini peneliti melakukan

analisis dari setiap sumber data yang telah dikumpulkan. Sumber

data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan kesediaan data

terkait fokus penelitian.
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f. Penyusunan Laporan. Menyusun laporan sesuai dengan sistematika

penulisan yang telah ditentukan.15

4. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah penulis untuk menganalisis data yaitu: 

a. Membaca dan memahami kitab yang diteliti yaitu kitab Ayyuhā al-

Walad.

b. Identifikasi data dalam analisis. Identifikasi dengan membaca dan

mengikuti kitab Ayyuhā al-Walad secara cermat.

c. Dari data teks yang diperoleh, peneliti menganalisis data dengan

mengacu pada berbagai teori dan sumber data terkait, kemudian

mendeskripsikan hasil analisis tersebut sebagai laporan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

pendekatan  penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau qualitative 

research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Sementara itu, 

menurut Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.16 Di sini 

penulis mengumpulkan beberapa data berupa buku-buku, jurnal yang 

membahas tentang pendidikan religius atau akhlak yang mengandung 

pemikiran Al-Ghazālī  dalam kitab Ayyuhā al-Walad. 

15 Milla Tunna Imah dan Budi Purwoko, Studi Kepustakaan Penerapan Konseling 

Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan, Jurnal BK UNESA, 

Vol. 8, No. 2, 2018, h. 10 – 19. 
16 Dr. Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 

Bahasa, Surakarta, 2014, h. 4. 
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G. Sistematika Penulisan 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah merujuk pada 

buku "Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021". 17 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta dalam 

menganalisis permasalahan yang akan dikaji, maka disusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikaji latar belakang masalah, 

permasalahan yang meliputi: identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas beberapa teori yang 

berkaitan dengan penelitian,  tentang pengertian pendidikan religius, jenis 

pendidikan religius, tujuan pendidikan religius, nilai-nilai pendidikan 

religius dan metode pendidikan religius; memaparkan biografi pengarang 

kitab Ayyuhā al-Walad meliputi: latar belakang Imam Al-Ghazālī dan 

pendidikannya serta karya-karyanya. 

Bab III Deskripsi Pemikiran Imam Al-Ghazālī Dalam Kitab Ayyuhā 

al-Walad, membahas tentang latar belakang pengarang kitab Ayyuhā al-

Walad, gambaran umum kitab Ayyuhā al-Walad dan isi kitab Ayyuhā al-

Walad karya Imam Al-Ghazālī. 

Bab IV Hasil Penelitian 

Merupakan pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari nilai-nilai 

pendidikan religius dalam kitab Ayyuhā al-Walad dan relevansinya dengan 

tujuan pendidikan Islam. 

17 Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi 

Edisi Revisi 2021, (Jakarta : IIQ Press), 2021, h. 10. 
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Bab V Penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

berhubungan dengan konsep pendidikan religius menurut Al-Ghazālī 

dalam kitab Ayyuhā al-Walad dan relevansinya dengan tujuan pendidikan 

Islam. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. NILAI 

1. Pengertian Nilai

Nilai dalam bahasa lnggris “value”, dalam bahasa latin “velere”, 

atau bahasa Prancis kuno “valoir” atau nilai dapat diartikan berguna, 

mampu akan, berdaya, berlaku, bermanfaat dan paling benar menurut 

keyakinan seseorang atau sekelompok orang”.1 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal) yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan 

manusia.2  

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam mengartikan nilai. 

Perbedaan cara pandang dalam memahami makna atau pengertian nilai 

merupakan suatu khazanah para pakar dalam mengartikan nilai itu 

sendiri, karena persepsi masing-masing berdasarkan sudut pandang 

teoritis, empiris, dan analisis. 

Nilai adalah hal yang terkandung dalam diri (hati nurani) manusia 

yang lebih memberi dasar pada prinsip akhlak yang merupakan dasar 

dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati. Selanjutnya 

Richard Eyre dan Linda dalam Gunawan menyebutkan bahwa nilai yang 

benar dan diterima secara universal adalah nilai yang menghasilkan 

1 Sutarjo Adisusilo, JR. Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2012), h.56. 
2  Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008),  h. 963. 
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suatu perilaku dan perilaku itu berdampak positif, baik bagi yang 

menjalankan maupun bagi orang lain.3 

Nilai juga bisa bermakna sebagai prinsip-prinsip sosial, tujuan-

tujuan, atau standar yang dipakai atau diterima oleh individu, kelas dan 

masyarakat. Nilai dapat dirumuskan sebagai suatu penetapan atau suatu 

kualitas objek yang menyangkut jenis apresiasi atau minat. Nilai 

mencakup segala hal yang dianggap bermakna bagi kehidupan 

seseorang yang pertimbangannya didasarkan pada kualitas benar-salah, 

baik-buruk, atau indah-jelek orientasinya bersifat antroposentris atau 

theosentris. Untuk itu nilai menjangkau semua aktivitas manusia, baik 

hubungan antar manusia, manusia dengan alam, ataupun manusia 

dengan Tuhannya.4 

Menurut Mulyana, nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam 

menentukan pilihan. Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga 

melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai yang sering dijadikan 

rujukan manusia dalam kehidupannya dalam enam nilai yang terdapat 

dalam teori Spranger yakni nilai teoritik, nilai ekonomis, nilai estetik, 

nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Nilai teoritik melibatkan 

pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan 

kebenaran sesuatu. Nilai ekonomis, terkait dengan perimbangan nilai 

yang berkadar untung dan rugi, yang berarti mengutamakan kegunaan 

sesuatu bagi manusia. Nilai estetik, disebut juga sebagai nilai keindahan 

yang sangat tergantung pada subjektif seseorang. Nilai sosial, 

3  Deddy Febrianshari, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam 

Pembuatan Dompet Punch Zaman Now, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD, 

Vol. 6, No. 1, 2018, h. 88 – 95. 
4 Dharma Wijaya, Nilai Pendidikan Karakter dalam Film Hayya, Prosiding 

Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba), 2019, h. 72 – 77. 
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berakumulasi pada nilai tertinggi yakni kasih sayang antar manusia. 

Nilai politik, kadar nilainya bergerak dari pengaruh yang rendah menuju 

tinggi, atau sering disebut sebagai nilai kekuasaan. Nilai agama, 

merupakan nilai yang bersumber dari kebenaran tertinggi yang 

datangnya dari Tuhan.5 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah hakikat suatu yang baik dan pantas dilakukan oleh manusia yang 

menyangkut keyakinan, kepercayaan, norma dan perilaku. Nilai 

dijadikan sebagai alat pengukur manusia dalam menentukan perilaku 

yang baik dan buruk. 

2. Macam-Macam Nilai

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, 

diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang 

menghayatinya menjadi bermartabat. Nilai selalu berhubungan dengan 

kebaikan, kebijakan, dan keluhuran budi, serta kian menjadi sesuatu 

yang dihargai, dijunjung tinggi, serta dikejar seseorang sehingga ia 

merasakan adanya suatu kepuasan dan ia merasa menjadi manusia 

sebenarnya.6 

Menurut M. Chabib Thoha, dalam bukunya Kapita Selekta 

Pendidikan Islam, bahwa untuk  lebih  memperjelas  tentang  nilai,  maka  

nilai  dapat  dibedakan  dari  beberapa  klasifikasi, antara lain:  

5  Tri Sukitman, Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya 

Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter), JPSD : Jurnal Pendidikan 

Sekolah Dasar, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 86 – 96. 
6 Nindy Elnen, dkk, Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel Mamak Karya Nelson 

Alwi, Jurnal Puitika, Vol. 14 No. 1, 2018, h. 1 – 13. 
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a. Dilihat dari segi kebutuhan hidup manusia, nilai menurut Abraham

Maslow dapat dibedakan menjadi: 1) nilai biologis, 2) nilai

keamanan, 3) nilai cinta kasih, 4) nilai harga diri, 5) nilai jati diri.

b. Dilihat  dari  kemampuan  jiwa  manusia  untuk  menangkap  dan

mengembangkannya: 1) nilai yang statik, seperti kognisi, emosi, dan

psikomotor, 2) nilai yang bersifat dinamis, seperti motivasi

berprestasi, motivasi berafiliasi, motivasi berkuasa.

c. Dilihat dari proses budaya: 1) nilai ilmu pengetahuan, 2) nilai

ekonomi, 3) nilai keindahan, 4) nilai politik, 5) nilai keagamaan, 6)

nilai kekeluargaan, 7) nilai kejasmanian.

d. Dilihat dari pembagian nilai: 1) nilai-nilai subjektif,  2) nilai-nilai

objektif metafisik.

e. Nilai berdasar dari sumbernya: 1) nilai Ilahiyah (Ubudiyah dan

Mu’amalah), 2) nilai  Insaniyah,  nilai  yang  diciptakan  oleh

manusia  atas  dasar  kriteria  manusia itu juga.

f. Dilihat dari segi ruang lingkup dan keberlakuannya: 1) nilai-nilai

universal, 2) nilai-nilai lokal.7

Berbagai pandangan menyatakan tentang adanya macam-macam 

nilai, antara lain Noeng Muhadjir mengungkapkan pendapat Edward 

Spranger dan Abdullah Sigit tentang nilai sebagai berikut: Edward 

Spranger mengetengahkan 6 nilai hidup (levens waarden atau value of 

life), yaitu: ekonomi, politik, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, 

kesenian, dan agama. Sedangkan Abdullah Sigit memodifikasi 6 nilai 

hidup tersebut menjadi 7 nilai hidup, yaitu: ilmu pengetahuan, ekonomi, 

keindahan, politik, keagamaan, kekeluargaan dan kejasmanian. Enam 

7 Raden Ahmad Muhajir Ansori, Strategi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam pada Peserta Didik, Jurnal Pusaka, Vol. 8, 2016, h. 14 – 32. 
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nilai yang diketengahkan oleh E. Spranger adalah: ekonomi, politik, 

kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan agama. Perbedaan 

pandangan yang disampaikan oleh Abdullah Sigit yaitu kesenian 

diistilahkan dengan keindahan, kemasyarakatan disebutnya 

kekeluargaan, dan ditambah satu nilai lagi yaitu kejasmanian, sedang 

empat nilai lainnya sama yaitu ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan 

keagamaan. Sehingga Abdullah Sigit berpendapat bahwa ada 7 nilai 

hidup yaitu keindahan, kekeluargaan, ekonomi, politik, ilmu 

pengetahuan, keagamaan dan kejasmanian.8 

Dalam aksiologi ada dua komponen yang mendasar yang 

merupakan jenis-jenis nilai, yaitu nilai etika dan nilai estetika. 

Sebagaimana yang dikemukakan Amsal Bakhtiar, bahwa “teori tentang 

nilai yang terdapat dalam filsafat mengarah pada permasalahan etika dan 

estetika. Etika yang berkenaan dengan masalah kebaikan, dan estetika 

berkenaan dengan masalah keindahan.9 

Dari berbagai klasifikasi di atas, pembagian nilai yang paling tepat 

menurut penulis adalah nilai terdiri dari nilai-nilai Ilahiyah (Ubudiyah 

dan Mu’amalah) dan nilai  Insaniyah. Hal tersebut dikarenakan manusia 

hidup di dunia ini mempunyai 2 hubungan, yaitu hubungan vertikal 

(manusia dengan tuhan) dan horizontal (sesama manusia). 

8 Nurul Jempa, Nilai – Nilai Agama Islam, Pedagogik, Vol. 1, No. 2,  2018, h. 

101 – 112. 
9 Ade Imelda Frimayanti, Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan 

Agama Islam, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, No. 2, 2017, h. 227 – 

247. 
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B. Pendidikan Religius 

1. Pengertian Pendidikan Religius

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” dari 

bahasa Yunani, terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” artinya 

membimbing, jadi jika diartikan paedagogie artinya bimbingan yang 

diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari 

kata “educate” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari 

dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan 

kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih 

intelektual.10 

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan sebagai tuntunan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, artinya pendidikan menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai 

manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan 

sebagai tuntunan tidak hanya menjadikan seorang anak mendapat 

kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, tetapi juga menjauhkan dirinya 

dari perbuatan jahat.11 

Pendidikan merupakan satu bidang yang menjadi tanggung jawab 

Negara. Pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan untuk 

“Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat tersebut secara hirarkis 

dituangkan ke dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang 

10  Aas Siti Sholichah, Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur’an, Edukasi 

Islam, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 23 – 46. 
11  Eka Yanuarti, Pemikiran Pendidikan Ki. Hajar Dewantara dan 

Relevansinya Dengan Kurikulum 13, Jurnal Penelitian,Vol. 11, No. 2, 2017, h. 237 – 

266. 
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mengatur tentang pendidikan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa: “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”.12 

Di dalam Al-Qur’an semangat pendidikan jelas tertuang di ayat 

yang pertama turun kepada Rasulullah saw, yaitu perintah iqra’. Suatu 

perintah yang menegaskan arti penting membaca. Nasir Baki dalam 

menjelaskan kata iqra’ sebagai sinyalemen, bahwa Islam dibangkitkan 

dengan cara mengajak kepada manusia untuk berpikir. Sinyalemen 

tersebut dapat dimaknai sebagai titik point urgensi pendidikan bagi 

setiap insan, karena melatih berpikir adalah bagian dari tugas 

pendidikan.13 

Menurut Melmambessy Moses pendidikan adalah proses 

pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang 

lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya 

transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah 

laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam 

pendidikan formal dan pendidikan informal. 14Sedangkan Ahmad D. 

12 Sekretariat Negara RI., Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, cet. Ke II, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.2. 
13  Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Palopo: Lembaga Penerbit 

Kampus IAIN Palopo, 2018), h. 9. 
14  Moses, Melmambessy, Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan 

Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan 
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Marimba mendefiniskan pendidikan sebagai suatu bimbingan atau 

pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.15 

Dari berbagai pendapat di atas mengenai pengertian pendidikan, 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala bentuk usaha untuk 

menjadikan manusia dewasa secara jasmani dan rohani. 

Fuad Nashori dan Rachma Diana dalam bukunya 

“Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi” 

mendefenisikan bahwa religiusitas berasal dari bahasa latin religio yang 

berarti agama, kesalehan, jiwa keagamaan. Sedangkan religiusitas 

mengukur seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, 

seberapa banyak pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam 

penghayatan atas agama yang dianutnya sehingga religiusitas dapat 

diartikan sebagai kualitas keagamaan. Berangkat dari pendapat ahli 

diatas bahwasanya religius bukan hanya diwujudkan dalam bentuk 

ibadah ritual saja, namun dalam memahami konsep religius, aspek yang 

lainnya seperti akidah juga harus disempurnakan. Akidah artinya 

bagaimana tingkat kedalaman seseorang dalam meyakini bahwa Allah 

SWT itu Maha Esa.16 

Mangunwijaya menegaskan bahwa religiusitas berasal dari kata 

religio yang berarti memeriksa lagi, menimbang-nimbang, 

Energi Provinsi Papua, Media Riset Bisnis & Manajemen, Vol. 12, No. 1, 2012, h. 18-

36. 
15 Abi Imam Tohidi, Konsep Pendidikan Karakter Menurut Al-Ghazali dalam 

Kitab Ayyuha Al-Walad, OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam, Vol 2. No 1 Agustus 

2017, h. 14 – 27. 
16  Febria Saputra dan Hilmiati, Penanaman Nilai-Nilai Religius Melalui 

Pembiasaan Shalat Duha dan Shalat Dhuhur Berjamaah di MI Raudlatusshibyan NW 

Belencong, El-Midad, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 70 – 87. 
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merenungkan keberatan hati nurani. Manusia yang religius dapat 

diartikan sebagai manusia yang berhati nurani serius, saleh dan teliti 

dalam mempertimbangkan batin, jadi belum menyebut dia menganut 

agama mana.17 

M. Jalaluddin mengungkapkan bahwa religius mempunyai arti 

percaya kepada Tuhan atau kekuatan super human atau kekuatan yang 

di atas dan disembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, 

ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah, dan suatu 

keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau 

kepercayaan terhadap Tuhan, kehendak, sikap dan perilakunya sesuai 

dengan aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan. 

Sementara Glock dan Stark yang dikutip oleh Zakiyah Darajdat 

mengistilahkan religius sebagai sistem symbol, sistem keyakinan, 

sistem nilai, sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya 

terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati paling maknawi 

(Ultimate Mean Hipotetiking).18 

Kata religius biasa diartikan dengan kata agama, namun juga bisa 

diartikan sebagai keberagamaan. Agama, menurut Harun Nasution 

dalam pendapatnya yang dikutip oleh Abuddin Nata, tersusun dari dua 

kata, a = tidak dan gama = pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap 

di tempat, diwarisi secara turun temurun. Agama secara istilah menurut 

Frazer sebagaimana dikutip Nuruddin adalah sistem kepercayaan yang 

tidak stagnan dan berkembang sesuai dengan tingkat kognisi seseorang. 

17 Erni Susilawati, Nilai-Nilai Religius dalam Novel Sandiwara Bumi Karya 

Taufikurrahman Al-Azizy, Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 

Vol. 2, No. 1, 2017, h. 35-52. 
18 Yenni Mutiawati, Pembentukan Karakter Religius pada Kegiatan Makan 

Anak Di Pendidikan Anak Usia Dini, Jurnal Buah Hati, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 165 – 

173. 
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Clifford Geertz mengemukakan sebagaimana dikutip Roibin, agama 

dan spirit itu beda sedangkan spirit adalah semangat, pada dasarnya 

telah terjadi hubungan yang akrab antara agama sebagai sumber nilai 

dan agama sebagai sumber kognitif atau pengetahuan.19 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa religius adalah 

penghayatan dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari. 

Selanjutnya pendidikan agama menurut Zakiyah Daradjat 

merupakan pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan 

tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran Islam. Menurut Muhammad 

Quthb, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Idi dan Toto Suharto, 

memaknai pendidikan agama sebagai usaha melakuka pendekatan yang 

menyeluruh terhadap wujud manusia , baik dari segi jasmani maupun 

rohani, baik dari kehidupan fisik maupun mentalnya, dalam kegiatan di 

bumi ini.20 

Dari keterangan-keterangan dapat diambil pengertian bahwa 

pendidikan religius adalah usaha pembentukan kepribadian 

berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan kehidupan 

beragama yang terdiri dari tiga unsur, yaitu aqidah, ibadah dan akhlak, 

agar sesuai dengan aturan – aturan Ilahi untuk mencapai kesejahteraan 

dan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Berdasarkan pengertian tersebut, menunjukkan betapa pentingnya 

pendidikan religius. Hal tersebut karena dalam pendidikan religius, 

19  Agus Zainudin, Penanaman Nilai-Nilai Religius dalam Membentuk 

Akhlak Karimah bagi Peserta Didik di MI Ar-Rahim Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember, Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 2, No. 

1, 2020, h. 19 – 38. 
20  Samrin, Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di 

Indonesia, Jurnal Al- Ta’dib, Vol. 8, No. 1, 2015, h. 101 – 116. 
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terdapat cara seseorang bersikap terhadap Tuhan, sesama manusia dan 

alam sekitar.  

Secara spesifik, pendidikan karakter yang berbasis nilai religius 

mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam agama (Islam). 

Nilai-nilai karakter yang menjadi prinsip dasar pendidikan karakter 

banyak ditemukan di beberapa sumber, di antaranya nilai-nilai yang 

bersumber dari keteladanan Rasulullah yang terjewantahkan dalam 

sikap dan perilaku sehari-hari beliau, yakni shiddiq (jujur), amanah 

(dipercaya), tabligh (menyampaikan dengan transparan), fathanah 

(cerdas).21 

Puncak tertinggi dari nilai religius merupakan kebenaran 

tertinggi yang berasal dari Tuhan. Nilai tertinggi dari nilai religius 

adalah kesatuan, artinya keselarasan antara semua unsur kehidupan, 

antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan, antara ucapan dan 

tindakan, juga antara i’tikad dan perbuatan.22 

Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa jika nilai religius sudah 

tertanam dalam lubuk hati seseorang, maka secara otomatis nilai-nilai 

religius akan tercemin dari tingkah lakunya sehari-hari. 

Proses pembentukan karakter religius menurut Abdul Majid 

terdapat tiga tahapan strategi yang harus dilakukan untuk membentuk 

peserta didik agar menjadi pribadi yang religius, di antaranya:23  

a. Moral Knowing.

21 Meilan Arsanti, Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Penulisan Kreatif 

Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religius bagi Mahasiswa Prodi PBSI, 

FKIP, UNISSULA, Jurnal Kredo, Vol. 1, No. 2,  2018, h. 71 – 90. 
22 Difa’ul Husna, Internalisasi Nilai-Nilai Sosial Religius Bagi Anak Tunalaras 

di SLB E Prayuwana Yogyakarta, Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 11,  No. 1, 2020, h. 1-10. 
23 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 112-113. 
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Tahapan ini merupakan langkah pertama dalam pendidikan 

karakter. Tujuannya diorientasikan pada penguasaan pengetahuan 

tentang nilai-nilai. Peserta didik mampu: 1) membedakan nilai-nilai 

akhlak mulia dan akhlak tercela serta nilai-nilai universal; 2) 

memahami secara logis dan rasional pentingnya akhlak mulia dan 

bahaya akhlak tercela dalam kehidupan; 3) mengenal sosok Nabi 

Muhammad SAW. sebagai figure teladan akhlak mulia melalui 

hadis-hadis dan sunnahnya. 

b. Moral Feeling.

Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta 

didik untuk menjadi manusia yang berkarakter. Penguatan ini 

berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh 

peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri, yaitu: 1) percaya diri, 

2) kepekaan terhadap orang lain, 3) cinta kebenaran, 4)

pengendalian diri dan 5) kerendahan hati. 

Tahapan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta 

dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia. Dalam tahapan ini 

yang menjadi sasaran guru adalah dimensi emosional peserta didik, 

hati, atau jiwa bukan lagi akal, rasio dan logika. 

c. Moral Doing.

Merupakan puncak keberhasilan penanaman karakter, peserta 

didik mempraktikan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya 

sehari-hari. Peserta didik menjadi sopan, ramah, hormat, 

penyayang, jujur, disiplin, cinta kasih dan sayang, adil serta murah 

hati dan seterusnya. 

2. Jenis Pendidikan Religius

Zubaedi menyatakan bahwa ruang lingkup pendidikan karakter 

perlu mengakomodasi materi nilai-nilai budi pekerti. Dalam konteks 
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religius, budi pekerti pun sangat lekat dengan nilai religius. Religius 

masuk ke dalam dimensi agama, di mana agama merupakan salah satu 

sumber nilai yang harus dikembangkan. Menurut Milan Rianto , materi 

budi pekerti secara garis besar dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi 

akhlak, yaitu: akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak terhadap 

sesama manusia dan akhlak terhadap alam semesta. 

Pertama, akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdiri dari: 

mengenal Tuhan, berhubungan dengan Tuhan dan meminta tolong 

kepada Tuhan. Akhlak kepada Allah merupakan esensi daripada nilai-

nilai akhlak yang lain. Dimensi mengenal Tuhan di antaranya mengenal 

Tuhan sebagai pencipta manusia, hewan, tumbuhan dan semua benda-

benda yang terdapat di alam semesta, sehingga manusia wajib 

meyakini. Selain itu, manusia perlu mengenal Tuhan sebagai pemberi 

balasan terhadap perbuatan baik dan buruk, serta meyakini ada 

kehidupan setelah dunia yang disebut akhirat. Adapun hubungan 

dengan Tuhan juga diwujudkan dalam bentuk ibadah. Ibadah berupa 

perbuatan baik yang diajarkan agama dan bersifat umum di dunia ini 

antara lain; tolong menolong dalam kebaikan, kasih sayang, bersikap 

ramah dan sopan, serta bekerja keras memenuhi kebutuhan. Sedangkan 

yang bersifat khusus dengan tata cara tertentu, seperti (dalam Islam): 

sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.  

Kedua, akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap 

sesama manusia meliputi: (1) akhlak terhadap orang tua, (2) akhlak 

terhadap saudara, (3) akhlak terhadap tetangga, (4) akhlak terhadap 

lingkungan masyarakat.  

Ketiga, adalah akhlak terhadap alam sekitar. Akhlak terhadap 

alam sekitar tidak semata-mata untuk kepentingan alam, tetapi untuk 

memelihara, mengelola, melestarikan, sekaligus memakmurkan.  
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Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup 

Pendidikan religius yang umum dilaksanakan di sekolah adalah24 

1) Pengajaran keimanan

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek

kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran

Islam, inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam.

2) Pengajaran akhlak

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada

pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya,

pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai

tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik.

3) Pengajaran ibadah

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah

dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar siswa

mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti

segala bentuk ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan

ibadah.

4) Pengajaran fiqih

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan

materi tentang segala bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-

Qur’an, sunnah dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran

ini adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-

hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

5) Pengajaran Al-Qur’an

24 Iswati, Transformasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Nilai 

Karakter Peserta Didik Yang Humanis Religius, Jurnal Pendidikan Islam Al 

I’tibar, Vol.3, No.1, 2017, h. 41-55. 
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Pengajaran Al-Qur’an adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa 

dapat membaca Al-Qur’an dan mengerti arti kandungan yang 

terdapat pada setiap ayat-ayat Al-Qur’an. Akan tetapi dalam 

prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang dimasukkan dalam materi 

Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat 

pendidikannya. 

6) Pengajaran sejarah Islam

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat

mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam

dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat

mengenal dan mencintai agamanya.

3. Macam-Macam Dimensi Keagamaan

Menurut Glock dan Stark dalam bukunya Djamaludin Ancok 

menyebutkan ada lima macam dimensi keagamaan yaitu25 :  

a. Dimensi keyakinan.

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan di mana orang 

religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan 

mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.  

b. Dimensi praktik agama.

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-

hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap 

agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagaman ini terdiri atas dua 

kelas penting yaitu: Ritual, mengacu kepada seperangkat ritus, 

tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang semua 

mengharapkan para pemeluk melaksanakan ketaatan dan ritual.  

25 Annisa Fitriani, Peran Religiusitas dalam Meningkatkan Psychological Well 

Being, Al – Adyan, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 1 – 24. 
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c. Dimensi penghayatan.

Dimensi ini berisi dan memperhatikan fakta bahwa semua 

agama mengandung penggharapan-pengharapan tertentu, meski 

tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan 

baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjek dan 

langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa 

ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural). 

d. Dimensi pengetahuan agama.

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang 

yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal 

pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci 

dan tradisi-tradisi.  

e. Dimensi pengalaman dan konsekuensi, konsekuensi komitmen

agama berlainan dari keempat dimensi yang sudah dibicarakan di

atas.

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat 

keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan 

seseorang dari hari ke hari. 

Dalam membentuk kepribadian anak didik, penanaman 

niali-nilai religius sangat penting untuk dijadikan pertimbangan 

bagi semua stakeholder pendidikan, terutama bagi orangtua dan 

guru yang terlibat langsung dalam proses pembentukan karakter 

anak-anak mereka. Pendidikan agama mengajarkan tentang nilai-

nilai keagamaan yang esensial sehingga pesan moral dari masing-

masing agama dapat diinternalisasi dalam prilaku kehidupan sehari-
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hari. Pendidikan agama mendorong dan menjamin penguasaan dan 

ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplin.26 

4. Macam-Macam Nilai Pendidikan Religius

Adapun macam-macam dari nilai pendidikan religius ada lima 

antara lain yaitu sebagai berikut:27  

a. Nilai Ibadah.

Dalam bahasa Arab, asal kata ibadah adalah bentuk masdar dari

‘abada dengan arti penyembahan. Adapun menurut terminologi

artinya adalah tunduk dan patuh pada Allah, melaksanakan

perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Dengan seperti itu,

bisa juga diartikan dengan kepatuhan manusia pada Allah dengan

cara diterapkan pada kegiatan dalam kehidupan sehari-hari,

misalnya, mengerjakan shalat, membaca Al-Qur’an, bershadaqah,

dan lainnya.

b. Nilai Jihad

Nilai jihad merupakan nilai yang membuat manusia 

terdorong dalam bekerja dan berjuang dengan sungguh-sungguh. 

Adapun contoh dari nilai ini dapat digambarkan seperti dalam 

belajar yang mana merupakan salah satu bagian dari nilai ini yang 

berarti memerangi kebodohan dan kemalasan.28 

c. Nilai Akhlak dan Disiplin.

26 Mohammad Takdir Ilahi, Gagalnya Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), h. 168-169. 
27  Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan: Tinjauan Teoritikdan Praktik, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015), h. 60-69. 
28  Febria Saputra dan Hilmiati, Penanaman Nilai-Nilai Religius Melalui 

Pembiasaan Shalat Duha dan Shalat Dhuhur Berjamaah di MI Raudlatusshibyan NW 

Belencong, El-Midad, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 70 – 87. 
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 Berdasarkan etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa 

arab, yaitu bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak adalah sesuatu yang erat 

dengan perbuatan manusia. Mempersoalkan baik dan buruk 

perbuatan manusia memang dinamis dan sulit dipecahkan. Akhlak 

merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap kedalam 

jiwa dan menjadi kepribadian seseorang. Kemudian timbul berbagai 

macam kegiatan secara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat, tanpa 

memerlukan pemikiran serta pertimbangan.29 

Disiplin merupakan bentuk perilaku patuh dan tunduk 

terhadap peraturan yang berlaku tetapi kepatuhan itu lebih 

ditekankan pada kesadaran diri bukan karena paksaan. Akan tetapi 

pada kenyataannya banyak perilaku disiplin manusia yang 

dilatarbelakangi karena adanya paksaan atau aturan yang 

mengekang. Dengan adanya disiplin setiap individu dapat 

memperoleh perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban 

diantara satu dan yang lainnya. Di samping itu pelaksanaan disiplin 

diharapkan dapat menciptakan individu yang mandiri, 

bertanggungjawab dan tidak tergantung pada orang lain.30 

d. Keteladanan

Keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam 

pendidikan dan pembelajaran. Orang yang patut menjadi pendidik 

adalah orang yang mampu melepaskan diri dari kungkungan cinta 

29 Sofa Mudana, dkk., Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surat Al-Israa’, 

At-Tazakki, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 97 – 110. 
30 Sofia Ratna dan Tanto Al-Jauharie, Nilai-Nilai Pendidikan Kedisiplinan 

Dalam Al Qur’an Surat Al-‘ashr Ayat 1-3 Menurut Tafsir Al-Maraghi, Tarbiyat Al-

Aulad, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 1 – 22. 
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dunia dan ambisi kuasa, berhati-hati dalam mendidik diri sendiri, 

menyedikitkan makan, tidur dan bertutur kata.   

e. Nilai Amanah dan Ikhlas

Secara bahasa amanah artinya bisa dipercaya. Sikap 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya merupakan komponen-

komponen amanah yang dapat terlihat dalam kehidupan seseorang 

dalam bermasyarakat. Amanah dapat menunjukan kualitas dan 

derajat keimanan seseorang. Amanah merupakan perbuatan yang 

paling substantif dalam kehidupan beragama Islam, karena amanah 

adalah implementasi dari iman (keyakinan), Islam (keselamatan), 

dan ihsan (kebaikan) yang tertuang dalam kehidupan manusia pada 

aspek vertikal (habl min Allah) dan aspek horizontal (habl min an-

nas).31 

Sedangkan kata ikhlash berasal dari kata khalasha yang 

berarti membersihkan dari kotoran. Dalam pengertian yang lebih 

spesifik lagi, ikhlas pada hakikatnya adalah “niat,sikap, atau 

perasaan yang timbul dalam hati nurani yang dalam pada diri 

seseorang dan disertai dengan amal perbuatan”. Ikhlas juga dapat 

dimaknai sebagai “ketulusan dalam mengabdikan diri kepada tuhan 

dengan segenap hati, pikiran dan jiwa seseorang”. Dalam hal ini 

Imam Ghazālī mengatakan bahwa ikhlas yaitu “melakukan suatu 

amal semata-mata karena Allah, yakni semata-mata karena iman 

kepada Allah”.32 

31 Iwan Hermawan, dkk., Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan 

Islam, Qalamuna, Vol. 12, No. 2, 2020, h. 141 – 152. 
32  Lismijar, Pembinaan Sikap Ikhlas Menurut Pendidikan Islam, Jurnal 

Intelektualita, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 83 – 105. 
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5. Sumber Nilai Religius

Menurut Zuhairini, sumber religius (perspektif Islam) adalah 

sumber-sumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Qur’an 

maupun Hadis. Jadi nilai religius dalam perspektif Islam adalah nilai 

sesuai apa yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Di dalam 

keduanya (Al-Qur’an dan Al-Hadis) telah diatur bagaimana manusia 

harus bersikap dan berperilaku, karena Al-Qur’an dan Hadis merupakan 

landasan atau pedoman bagi umat Islam, yakni dengan selalu beribadah 

kepada Allah (shalat, zakat, puasa dan lain-lain), berbuat baik kepada 

sesama manusia, binatang dan lingkungan, jujur, berbakti kepada orang 

tua dan lain-lain. Selanjutnya, karakter religius tidak hanya menyangkut 

ibadah dalam agamanya semata, tetapi juga toleran terhadap agama 

lain.33 

Dalam Pendidikan karakter Islam setidaknya terdapat dua nilai 

yang perlu ditanamkan dalam rangka membentuk perilaku dan 

kepribadian yang baik. Dua nilai yang dimaksud adalah pendidikan 

karakter Islam adalah nilai Ilahiyah dan Insaniyah.   

a. Nilai Ilahiyah

Nilai-nilai Ilahiyah yang sangat mendasar yang perlu 

ditanamkan kepada peserta didik yaitu:  

1) Iman, yaitu sikap batin yang penuh dengan kepercayaan

terhadap Allah SWT. Jadi tidak cukup kita hanya percaya

kepada Allah, melainkan harus meningkat menjadi sikap

33  Fibriyan Irodati, Capaian Internalisasi Nilai-Nilai Religius Pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jurnal PAI, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 45 – 

55.
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mempercayai kepada adanya Tuhan dan menaruh kepercayaan 

kepada-Nya. 

2) Islam, sebagai kelanjutan dari iman, maka sikap pasrah kepada-

Nya dengan meyakini bahwa apapun yang datang dari Tuhan

mengandung hikmah kebaikan.

3) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah

senantiasa bersama kita di manapun kita berada.

4) Taqwa, sikap ridha untuk menjalankan ketentuan dan menjauhi

larangan.

5) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan

semata-mata hanya demi memperoleh ridha Allah dan bebas

dari pamrih lahir atau batin.

6) Syukur, yaitu sikap penuh rasa terimakasih dan penghargaan

atas nikmat dan karunia Allah yang banyak.

7) Tawakkal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah

dengan penuh harapan kepada-Nya.

8) Sabar, yaitu sikap tabah dalam menghadapi segala kepahitan

hidup.

b. Nilai Insaniyah

 Nilai insaniah adalah nilai yang berkaitan dengan sesama 

manusia yaitu tentang budi pekerti, antara lain:  

1) Silaturrahmi yaitu pertalian cinta kasih antar sesama.

2) Al-Ukhuwah yaitu semangat persaudaraan baik kepada muslim

atau non muslim.

3) Al-Adalah yaitu sikap wawasan seimbang dalam menyikapi

sesuatu.

4) Husnu al-dzan yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia.
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5) Tawadhu’ yaitu sikap rendah hati dan menyadari bahwa semua

milik Allah.

6) Al-Wafa yaitu sikap tepat janji.

7) Amanah yaitu sikap yang dapat dipercaya.

8) Iffah yaitu sikap penuh harga diri namun tidak sombong dan

tetap rendah hati.

9) Qowamiyah yaitu sikap tidak boros dan tidak kikir dalam

menggunakan harta.34

6. Tujuan Pendidikan Religius

Berdasarkan penjelasan pengertian pendidikan religius yang 

telah disebutkan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa pendidikan religius 

sama dengan pendidikan Islam. Ada beberapa pendapat para ahli 

mengenai tujuan pendidikan Islam.  

Pertama, Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam 

berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus membentuk 

manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk 

manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan 

dunia).  

Kedua, Al-Ghazālī merumuskan tujuan pendidikan Islam 

kedalam dua segi, yaitu membentuk insan yang bertujuan mendekatkan 

diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Menurut Al-Ghazālī bahwa tujuan pendidikan Islam adalah 

kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai 

kesempurnaan melalui menggunaan ilmu. Dengan keutamaan tersebut, 

34 Muhammad Riza, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, Jurnal As-

Salam, Vol.1, No. 1, 2016, h. 73 – 82. 
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maka akan memberinya kebahagiaan di dunia serta sebagai jalan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah untuk kebahagiaan yang hakiki.35 

Ketiga, Abdullah berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

religius adalah mengembalikan fitrah agama pada manusia. Sedangkan 

oleh H. M. Arifin dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, 

dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai 

Islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi manusia didik yang 

diikhtiarkan oleh pendidik muslim melalui proses yang menghasilkan 

kepribadian Islam yang beriman, bertakwa dan berilmu pengetahuan 

yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang 

taat.36 

Keempat, Menurut Zakiah Daradjat sebagaimana yang dikutip 

oleh Sembodo Ardi Widodo, bahwa pendidikan Islam dititikberatkan 

pada dua segi.  

1. Pendidikan Islam lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap

mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik untuk diri

pribadinya maupun orang lain.

2. Pendidikan Islam tidak hanya teoritis saja, tetapi juga praktis.

Artinya pendidikan Islam merupakan pendidikan iman dan

pendidikan amal. Karena ajaran Islam berkaitan dengan ajaran sikap

dan tingkah laku individu dan masyarakat, maka pendidikan Islam

juga merupakan pendidikan individu dan masyarakat.37

35 Miftahur Rohman dan Hairudin, Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif 

Nilai-Nilai Sosial Kultural, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9, No. 1, 

2018, h. 21 – 35. 
36  H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis 

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 54 – 55. 
37  Sembodo Ardi Widodo, Kajian Filosofis Pendidikan Barat dan Islam, ( 

Jakarta: Nimas Multima, 2003), h.173. 
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Kelima, Abuddin Nata, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah sebagai berikut :38  

1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi

dengan sebaik-baiknya, yakni melaksanakan tugas-tugas

memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.

2. Mengarahkan manusia agar suluruh pelaksanaan tugas kekhalifahan

di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah,

sehingga tugas itu terasa ringan dilaksanakan.

3. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga ia tidak

menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya.

4. Membina dan mengarahklan potensi akal, jiwa dan jasmaninya,

sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini

dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan

kekhalifahan.

5. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagian hidup di

dunia dan akhirat.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli di atas, dapat diambil 

kesimpulan, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk 

manusia berperilaku berdasarkan hokum dan nilai-nilai Islam. Melalui 

pendidikan Islam, manusia bisa menghayati dan mengamalkan ajaran Islam 

sesuai dengan ketentuan syariat. 

38 Nita Zakiyah, Hakikat, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam di Era Modern, 

As-Salam, Vol. 3, No. 1, 2013, h. 105-123. 



BAB III 

DESKRIPSI PEMIKIRAN IMAM Al-GHAZᾹLĪ DALAM KITAB 

AYYUHĀ AL-WALAD 

A. Latar Belakang Pengarang Kitab Ayyuhā al-Walad 

1. Biografi Imam Al-Ghazālī

Nama lengkap Al-Ghazālī adalah Abu Ḥamid Muḥammad bin 

Muḥammad bin Muḥammad Al-Ghazālī. Beliau dilahirkan di kota kecil 

Thus yang termasuk wilayah Khurasan Iran pada tahun 450 Hijriah 

bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Sedangkan Al-Ghazālī 

diambilkan dari nama Ghuzālah yang merupakan nama sebuah 

kampung di Thus. Di kota ini pula ia meninggal dan dikebumikan pada 

tahun 505 Hijriah/111 Masehi.1 Ayahnya seorang pemintal wol, yang 

selalu memintal dan menjualnya sendiri di kota itu. Al-Ghazālī dua 

bersaudara, ayahnya ketika akan meninggal ia berpesan kepada 

shahabatnya agar kedua putranya diasuh dan disempurnakan 

pendidikannya setuntas-tuntasnya. Sahabatnya segera melaksanakan 

wasiat tersebut, kedua anak tersebut dididik dan disekolahkan dan 

setelah harta pusaka peninggalan ayahnya habis, mereka dinasihati agar 

meneruskan mencari ilmu semampu-mampunya.2  

Menurut pendapat Abu Sa’ied Sam’an, “Ghazālī” diambil dari 

kata “Ghazālah” yakni nama kampung kelahiran Al-Ghazālī. Sebutan 

tersebut kadang-kadang diucapkan dengan “Al-Ghazzālī” istilah ini 

berasal dari kata “Ghazal” artinya tukang pemintal benang, sebab 

1 Syafril, M, Pemikiran Sufistik Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali, 

Jurnal Syahadah, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 1-26. 
2  Mukromin, Pemikiran Imam Ghazali dalam Pendidikan Islam, Jurnal 

Paramurobi, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 33 – 42. 
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pekerjaan ayah Al-Ghazālī adalah pemintal benang wol. 3  Ali Al-

Jumbulati membenarkan kedua pendapat di atas, bahwa julukan yang 

diberikan kepadanya bisa Al- Ghazzālī dengan tasydid huruf “z”, yang 

dikaitkan dengan pekerjaan ayahnya sebagai tukang pemintal wol 

(gazzal), atau bisa juga dengan tanpa tasydid pada huruf “z”, maka 

nama “Ghazali” dinisbatkan kepada negara Ghazalah yang terletak di 

daerah Khurasan, berdasarkan kebiasaan penduduk Khawarizmi dan 

Georgian.4 

Pendidikan pertama kali yang didapat Al-Ghazālī berasal dari 

lingkungan keluarganya sendiri. Dari keluarga itulah Al-Ghazālī mulai 

belajar Al-Qur’an. Sang ayah selalu menanamkan nilai-nilai 

keagamaan terhadap Al- Ghazālī. Setelah mengenyam pendidikan dari 

keluarga, pada saat umur 7 tahun Al-Ghazālī melanjutkan 

pendidikannya ke madrasah di Thus untuk belajar fiqh, riwayat para 

wali dan kehidupan spiritual mereka, menghafal syair-syair mahabbah 

(cinta) kepada Allah, Tafsir Al-Qur’an dan sunnah. Guru fiqhnya di 

madrasah tersebut adalah Ahmad bin Muhammad Al-Razikani seorang 

sufi besar.5 

Di awal studinya, Al-Ghazālī  pernah mengalami suatu 

musibah. Menurut sebuah cerita, suatu hari Al-Ghazālī  dalam 

perjalanan pulang ke tempat asalnya ia dihadang oleh segerombolan 

perampok. Mereka merampas semua bahan bawaan Al-Ghazālī, 

3  Sufyan Mubarak, Riwayat Hidup dan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu 

Maskawaih, Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1,  No. 1, 2020, h. 50 

– 74. 
4 Ade Ismail Fahmi, dkk., Pandangan Imam Al-Ghazali Tentang Tugas Pokok 

Pelajar,Jurnal Edumaspul, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 469 – 482. 
5 Azyumardi Azra dkk., Ensiklopedi Islam 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2003), h. 84. 
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termasuk buku catatan kuliahnya. Al-Ghazālī  meminta kepada para 

perampok agar mengembalikan catatannya, yang baginya sangat 

bernilai. Kepala perampok itu lalu menertawakan dan bahkan 

menghinanya, sebagai penghinaan terhadap Al-Ghazālī  yang ilmunya 

hanya bergantung pada sehelai kertas. Kejadian tersebut mendorong Al-

Ghazālī  untuk menghafal semua catatan yang pernah dipelajarinya 

selama tiga tahun. Dengan menghafalnya, apabila kelak dirampok lagi, 

dia tidak akan kehilangan ilmu yang dipelajarinya.6 

Setelah beliau kembali ke Thus pada tahun 473 Hijrah, Imam 

Abu Ḥamid Al-Ghazālī  pergi lagi ke Madrasah an Niżamiyyah di kota 

Naisyabur dan telah berguru dengan seorang syaikh yang sangat 

terkenal di waktu itu, bernama Syaikh Diyauddin Abu Al-Maali Abdul 

Malik ibn Abdullah Al Juwainī. Guru ini juga dikenal lebih dengan 

nama Imam Al Ḥaramain karena dia pernah mengajar di Masjid Al-

Haram di Makkah dan di Masjid An-Nabawī di Al-Madīnah Al 

Munawwarah. Ilmu-ilmu yang didapatkannya dari Al-Juwaini benar-

benar dikuasai oleh Al-Ghazālī. Disini beliau mendapatkan ilmu fikih, 

ilmu debat, ilmu mantik, filsafat dan ilmu kalam. 

Al-Imam Abu Ḥamid Al-Ghazālī  adalah seorang penuntut yang 

pintar dan disayangi pula oleh Imam Al-Ḥaramain. Pernah gurunya ini 

memuji Al-Imam Abu Ḥamid Al-Ghazālī dengan mengatakan bahwa 

Al-Imam Abu Ḥamid Al-Ghazālī  adalah umpama lautan yang tidak 

bertepi. Ini menandakan betapa dalam dan luasnya ilmu yang dimiliki 

oleh Al-Ghazālī. Malah telah dikatakan juga oleh beberapa ulama 

6 Subhan Hi Ali Dodego, Tasawuf Al-Ghazali Perspektif Pendidikan Islam, 

(Bogor: Guepedia, 2021), h. 16. 
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bahwa Al-Ghazālī  memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, dan beliau 

adalah sesorang yang sangat jenius.7 

Setelah Imam Al-Ḥaramain wafat, Al-Ghazālī meninggalkan 

Naisabur menuju Mu'askar untuk menghadiri pertemuan atau majelis 

yang diadakan oleh Nidham al-Mulk, Perdana Menteri Daulah Bani 

Saljuk. Di majelis tersebut, banyak berkumpul para ulama dan fuqaha. 

Al-Ghazālī berdiskusi dengan mereka dan ia dapat melebihi 

kemampuan lawan-lawannya dalam berdiskusi dan berargumentasi. 

Karena berhasil mengalahkan para ulama setempat dalam muhadharah, 

Al-Ghazālī diterima dengan penuh kehormatan oleh Nidham al-Mulk. 

Begitu besar penghormatan itu, sehingga Nidham al-Mulk memberikan 

kepercayaan kepada Al-Ghazālī untuk mengelola madrasah 

Nidhamiyah di Baghdad.  

Selanjutnya Al-Ghazālī  pergi ke Baghdad untuk mengajar di 

madrasah Nidhamiyah pada tahun 484 H./1090 M. Di sana ia 

melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga para penuntut ilmu 

memadati halaqahnya. Namanya kemudian menjadi terkenal di 

kawasan itu karena berbagai fatwa tentang masalah-masalah agama 

yang dikeluarkannya.8 

Di Baghdad Al-Ghazālī mengalami kemajuan yang sangat 

cepat. Ia menjadi ulama yang tersohor dimana mana. Pada tahun 1091 

M./484 H., Al-Ghazālī diangkat menjadi dosen pada universitas 

Nidhamiyah, Baghdad. Atas prestasinya yang kian meningkat, pada 

7  Muhammad Nafi, Pendidik Dalam Konsepsi Imam Al-Ghazali, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 19 – 20. 
8 Subhan Hi Ali Dodego, Tasawuf Al-Ghazali Perspektif Pendidikan Islam, 

h. 18. 
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usia 34 tahun Al-Ghazālī diangkat menjadi pimpinan (rektor) 

universitas tersebut. 

Hanya empat tahun Al-Ghazālī menjadi rektor di universitas 

Nizhamiyah. Setelah itu ia mulai mengalami krisis rohani, krisis 

keraguan yang meliputi akidah dan semua jenis ma'rifat. Secara diam-

diam Al-Ghazālī meninggalkan Baghdad menuju Syam, agar tidak ada 

yang menghalangi kepergiannya baik dari penguasa (khalifah) maupun 

teman-tamannya. Al-Ghazālī berdalih. akan pergi ke Mekah untuk 

melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian amanlah dari tuduhan 

bahwa kepergiannya untuk mencari pangkat yang lebih tinggi di Syam. 

Pekerjaan mengajar ditinggalkan, dan mulailah Al-Ghazālī hidup jauh 

dari lingkungan manusia, kehidupan zuhud ia tempuh.9 

Selama hampir dua tahun, Al-Ghazālī  menjadi hamba Allah 

yang betul-betul mampu mengendalikan gejolak hawa nafsunya. Ia 

menghabiskan waktunya untuk berkhalwat, ibadah dan i'tikaf di sebuah 

masjid Damaskus. Berdzikir sepanjang hari di menara. Untuk 

melanjutkan taqarubnya kepada Allah Al-Ghazālī pindah ke Baitul 

Maqdis. Dari sinilah Al-Ghazālī baru tergerak hatinya untuk memenuhi 

panggilan Allah menjalankan ibadah haji. Dengan segera ia pergi ke 

Mekah, Madinah dan setelah ziarah ke makam Rasulullah serta makam 

nabi Ibrahim, ditinggalkanlah kedua kota suci itu dan menuju Hijaz. 

Setelah melalang buana antara Syam-Baitul Maqdis-Hijaz 

selama lebih kurang sepuluh tahun, atas desakan Fakhrul Muluk, pada 

tahun 499 H./1106 M., Al-Ghazālī kembali ke Naisabur untuk 

melanjutkan kegiatannya mengajar di Universitas Nidhamiyah. Dan 

9 Subhan Hi Ali Dodego, Tasawuf Al-Ghazali Perspektif Pendidikan Islam, h. 19. 
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tidak tahu pasti berapa lama Al-Ghazālī memberikan kuliah di 

Nizhamiyah setelah sembuh dari krisis rohani. Setelah memperoleh 

kebenaran hakiki pada akhir hidupnya, tidak lama kemudian ia 

menghembuskan nafas terakhirnya di Thus pada tanggal 19 Desember 

1111 M. atau pada hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriyah.10 

2. Kondisi Sosio-Historis Imam Ghazālī

 Bila dilihat dari sejarah perkembangan Islam, Al-Ghazālī 

tergolong hidup pada masa klasik (650-1250). Namun demikian, bila 

dilihat dari tahun kelahirannya, masa hidup Al-Ghazālī juga mendekati 

era disintegrasi (1000-1250). Pada masa itu, kekuatan dan kekuasaan 

politik Islam yang berada di tangan kekhalifahan Abbasiyah sudah 

mengalami kemunduran, bahkan melemah. Hal ini karena banyak 

konflik internal dalam tubuh pemerintahan Abbasiyah, ditambah terjadi 

beberapa gesekan dengan eksternal.11 

Masa tersebut merupakan era terpukulnya Dinasti Abbasiyah. 

Hal ini karena dinasti tersebut digempur dua problem besar. Pertama, 

munculnya pemerintahan tandingan seperti Fatimiyah, Dinasti 

Umayyah di Spanyol, Samaniyah di Khurasan, Hamidiah di Suriah, dan 

Ghaznawiyah di Afghanistan. Kedua, terjadi perang ideologi antara 

Syi'ah dan Sunni. Bahkan, pada masa-masa tersebut, di Baghdad 

sempat ada pemaksaan dari Jenderal Arselan (w. 1072) kepada rakyat 

untuk menganut Syi'ah dengan menahan Al-Qaim Billah serta berusaha 

menghapus nama-nama khalifah Abbasiyah dan diganti dengan nama-

10 Subhan Hi Ali Dodego, Tasawuf Al-Ghazali Perspektif Pendidikan Islam, 

h. 20. 
11 M. Kamalul Fikri, Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul 

Islam, Yogyakarta: Laksana, 2022, h. 17. 
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nama khalifah Fatimiyah. Namun hal tersebut tidak bertahan lama 

berkat dikalahkannya Arselan oleh tentara bayaran Tughril Beg.12 

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa ketika Al-Ghazālī 

hidup, disintegrasi tidak hanya terjadi di wilayah politik. tetapi juga 

merambat pada wilayah sosial keagamaan. Dapat dilihat bahwa waktu 

itu umat Islam terpecah ke dalam beberapa Mazhab fiqh dan aliran 

aliran kalam, yang kesemuanya saling berkontestasi dalam mimbar-

mimbar khutbah dan dakwah. Klaim kebenaran juga mewarnai masa-

masa itu. Al-Ghazālī hidup dalam lingkungan yang syarat akan 

pertarungan ide serta paham aliran. Bahkan, pada waktu itu juga 

muncul dikotomi terhadap penggolongan ulama, yakni Ulama Batin 

untuk julukan para ulama sufi, dan Ulama Zhahir sebagai julukan 

kepada ulama yang alim dalam bidang fiqh. Alhasil umat pun secara 

tidak langsung terseret ke dalam perselisihan kelompok-kelompok 

tersebut. Bahkan, ketegangan-ketegangan ini juga secara tidak 

langsung membentuk Al-Ghazālī.13 

3. Perjalanan Intelektual Imam Al-Ghazālī

Pada saat ayah Al-Ghazālī meninggal, dipercayakanlah 

pendidikan kedua anak laki-lakinya, Muhammad dan Ahmad, kepada 

salah seorang kawan kepercayaannya, Ahmad bin Muhammad Ar-

Razikani, seorang sufi besar. Padanya Al-Ghazālī mempelajari ilmu 

fikih, riwayat hidup para wali dan kehidupan spiritual mereka. Selain 

itu, ia belajar menghafal syair-syair tentang mahabbah (cinta) Tuhan, 

Al-Qur’an dan Sunnah. 

12 M. Kamalul Fikri, Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul 

Islam, h. 19. 
13 M. Kamalul Fikri, Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul 

Islam, h. 20 – 21. 
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Kemudian Al-Ghazālī dimasukkan ke sebuah sekolah yang 

menyediakan biaya hidup bagi muridnya. Gurunya adalah Yusuf al-

Nassj, juga seorang sufi. Setelah tamat, ia melanjutkan pelajarannya ke 

kota Jurjan yang ketika itu juga menjadi pusat kegiatan ilmiah. Di sini 

ia mendalami pengetahuan bahasa Arab dan Persia, di samping belajar 

pengetahuan agama. Gurunya diantaranya Abu Nasr al-Isma’ili.14 

Pada usia dua puluh tahun, Al-Ghazālī berangkat dari Thus ke 

Naishabur, pusat ilmu pengetahuan yang termasyhur hingga hancurnya 

kota tersebut oleh tentara Mongol tahun 1256 M. Disini ia bersekolah 

di Universitas Nizamiyah, yang baru didirikan beberapa tahun, sebagai 

murid Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Al-Ghazālī belajar pada Imam 

suci tersebut hingga meninggalnya Al-Juwaini tahun 478 H (1084 M). 

Pada waktu itu Al-Ghazālī berusia dua puluh delapan tahun. Ia seorang 

yang ambisius, energik, ahli dalam semua pengetahuan dunia Islam. Ia 

pergi keistana Nizam al-Mulk, Wazir terkenal raja Seljuk, Malik Syah. 

Setelah masa percobaan yang berlangsung singkat, ia memberi Al-

Ghazālī jabatan keprofesoran pada Madrasah Nizamiyah di Baghdad 

tahun 1090 M. Di Baghdad, Al-Ghazālī menjalankan tugasnya sebagai 

guru besar selama enam tahun.15 

Al-Ghazālī adalah pengikut Imam Syafi’i (bermadzhab 

syafi’iyah dalam hukum fikih) dan bermadzhab Asy’ariyah dalam 

Teologi, dan ketika di Baghdad ia bergaul dengan banyak orang dari 

berbagai mazhab fiqh, pemikiran dan gagasan: Syi’ah, Sunni, Zindiqi, 

Majusi, teolog skolastik, Kristen, Yahudi, Atheis, penyembah api dan 

14  Anik Faridah, Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya Pada Dunia 

Pendidikan, Al-Mabsut, Vol. 3, No. 1, 2012, h. 51 – 63. 
15 Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, (Yogyakarta: Penerbit Navila, 2008), 

h. 519.
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penyembah berhala. Selain itu, di Baghdad terdapat pula kaum 

materialis, naturalis, dan filosof. Mereka sering bertemu dalam adu 

argumentasi dan berdebat.  

Demikian itu berpengaruh pada pemikiran Al-Ghazālī sehingga 

seluruh kehidupannya berubah total dan dia mulai mencari kebenaran 

dengan penalaran bebas. Gagasan lamanya surut dan dia mulai hidup 

dalam keraguan dan kegelisahan. Kemudian ia cenderung pada sufisme. 

ia meninggalkan kedudukan terpandangnya di Baghdad, mengenakan 

pakaian sufi dan meninggalkan Baghdad tahun 488 H. Kemudian, Al-

Ghazālī pergi ke Damaskus dan mengasingkan diri dalam sebuah pojok 

kamar mesjid agung yang berada ditepi barat sungai, dengan penuh 

kesungguhan melakukan ibadah, tafakkur dan zikir. Di sini ia 

menghabiskan waktu selama dua tahun dalam kesendirian dan 

kesunyian. Beranda masjid itu hingga kini masih disebut Zawia of Imam 

Al-Ghazālī. 

Pada umurnya yang ke-49 (499/1106 M). Al-Ghazālī 

memutuskan kembali mengajar di madrasah Nizamiyyah Naisabur. 

Menurut pengakuannya sendiri, bahwa timbul kesadaran baru dalam 

dirinya bahwa ia harus keluar dari ‘uzlah (pangasingan diri), karena 

terjadinya dekadensi moral dikalangan masyarakat, bahkan sudah 

sampai menembus kalangan ulama, sehingga diperlukan penanganan 

yang serius untuk mengobatinya. Dorongan ini diperkuat oleh 

permintaan wazir Fakhr al-Mulk (putra Nizam al-Mulk), untuk ikut 

mengajar lagi di Nizamiyyah Naisabur tersebut. Namun ditempat ini, 

Al-Ghazālī mengajar dalam tempo yang tidak lama, sebab ia merasa 

harus kembali kedaerah kelahirannya yaitu Thus. Di sinilah ia 

membangun sebuah madrasah untuk mengajar Sufisme dan teologi, 
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serta membangun sebuah khanaqah sebagai tempat praktikum para sufi 

disamping rumahnya. Kegiatan ini berjalan terus sampai beliau wafat.16 

4. Perkembangan Pemikiran Imam Al-Ghazālī

Ada 4 kronologis disiplin ilmu yang dikaji secara mendalam 

oleh Al-Ghazālī berkaitan dengan profesinya sebagai pemikir yang 

termuat dalam Al-Munqidzmin al-Dhalal yaitu sebagai berikut. 

a. Al-Ghazālī  sebagai teolog atau ahli ilmu kalam

Awalnya Al-Ghazālī mendalami pemikiran kaum 

Mutakalimin dari berbagai aliran. Dimana tujuan pengkajian itu 

adalah umntuk memelihara akidah umat dari pengaruh bid’ah yang 

sangat merajalela. Tanpa keraguan sedikitpun Al-Ghazālī 

menentang ajaran yang tidak sesuai dengan sumber Islam atau 

ajaran yang diterimanya secara taqlid. Sikap Al-Ghazālī yang 

berhasil menengahi para pengikut Hanbali dan pengikut Mu’tazilah 

dimulai dari metode berfikirnya yang ilmiah dan rasional serta 

diilhami oleh Al-Qur’an.17 

Al-Ghazālī menjelaskan bahwa yang dimaksud ilmu kalam 

adalah menjaga serta memelihara akidah Ahli Sunnah dari 

gangguan ahli bid’ah yang menyesatkan. Sebab Allah SWT melalui 

lisan rasul sudah menyampaikan akidah yang benar demi 

kemaslahatan dunia maupun akhirat (agama). Hanya saja, akidah itu 

kemudian tercemari oleh kehadiran ahli bid’ah. Dalam konteks ini, 

Teologi muncul untuk memurnikan kembali akidah yang sudah 

tercemari oleh taklid itu pada asalnya. Tetapi yang terjadi justru 

16 Sibawaihi, Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman-Studi Komparatif 

Epistimologi Klasik-Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Islamika 2004), h. 39. 
17 Nurmayuli, Al-Ghazali dan Pemikirannya, Al-Mabhats, Vol. 2, No. 1, 

2017, h. 125 – 150. 
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tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. 

Wacana yang dikembangkan dalam teologi malah bertitik tolak dari 

dasar pikiran/asumsi/hipotesis lawan. Disamping itu para teolog 

(mutakallimun) lebih banyak menanggapi tuduhan-tuduhan lawan, 

ketimbang membicarakan esensi teologi itu sendiri.18 

b. Al-Ghazālī sebagai filosof

Setelah mengadakan koreksi total terhadap kaum 

Mutakallimin dengan ilmu kalamnya, Al-Ghazālī mulai berfikir dan 

mendalami filsafat. Ia berusaha meletakkan kaidah-kaidah berfikir 

yang benar yang sesuai dengan sumber dan dasar ajaran Islam 

karena kebenaranya bersifat mutlak. Dalam Tahafut al-Falasifah, 

Al-Ghazālī tidak mengingkari semua pembahasan filsafat yang 

telah ada kecuali pada filsafat ketuhanan dan metafisika yang 

dianggapnya kekufuran.19 

Pada prinsipnya, Al-Ghazālī tidak antipati terhadap filsafat. 

Sebab menurutnya, filsafat sama sekali tidak memiliki relasi dengan 

agama. Al-Ghazālī termasuk pendukung sekularisasi ilmu. Hanya 

saja, menurutnya tidak sedikit paham/ajaran filsafat yang dapat 

menimbulkan efek membahayakan bagi keimanan dan bahkan 

bertentangan dengan ajaran agama. Sebagaimana madzhab 

Dzahriyyun yang mengingkari adanya Tuhan dan Thabiiyyun yang 

tidak mempercayai keberadaan dunia lain. Begitu juga ajaran 

illahiyyun yang ditransfer dari Ibnu Sina dan Al-Farabi yang 

mengatakan bahwa jasad tidak akan menerima nikmat mapun 

18  Anik Faridah, Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya Pada Dunia 

Pendidikan, Al-Mabsut, Vol. 3, No. 1, 2012, h. 51 – 63. 
19 Nurmayuli, Al-Ghazali dan Pemikirannya, Al-Mabhats, h. 125 – 150. 
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siksaan, yang mendapatkan balasan di akherat kelak hanyalah ruh. 

Mereka juga berpendapat bahwa alam bersifat qadim dan abadi.20 

c. Al-Ghazālī dan aliran kebatinan.

Sepeninggal Rasulullah tidak ada yang patut dijadikan 

pedoman hidup kecuali 3 perkara; Al-Qur’an, hadis dan ulama. 

Mereka beranggapan bahwa pewaris nabi adalah orang alim yang 

persis seperti nabi, yaitu suci dari dosa (ma’shum min al-dzunub) 

atau dalam istilah kaum kebatinan dikenal dengan mahfudh. Orang 

yang dianggap suci dari dosa inilah yang harus didengar fatwa-

fatwanya selain itu maka dianggap sesat. Oleh karena itu hal 

tersebut menimbulkan adanya kelompok aliran-aliran yang masing-

masing mempunyai imam yang dianggap sebagai manusia suci. 

Dari sinilah Al-Ghazālī melakukan penelitian terhadap literatur-

literatur yang dijadikan dasar kaum kebatinan. Setelah itu ia 

mengemukakan argumentasi dan menunjukkan bukti siapa dan 

mana imam yang ma’shum dihadapan para pengikut aliran 

kebatinan, tetapi mereka semua tidak mampu membuktikannya, 

sehingga Al-Ghazālī berkesimpulan bahwa imam ma’shum kaum 

kebatinan itu hanyalah tokoh ideal saja, hanya ada dalam anggapan 

dan tidak ada dalam kenyataan.21 

Menurut sekte ini, keberadaan mu’allim ma’shum mutlak 

diperlukan. Sebab, tanpa melalui kehadiran mereka, seseorang tidak 

mungkin akan sampai pada kebenaran. Mu’allim ma’shum yang 

dimaksud adalah para imam (pemimpin) mereka. Ajaran seperti ini 

20  Anik Faridah, Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya Pada Dunia 

Pendidikan, Al-Mabsut, h. 51 – 63. 
21 Nurmayuli, Al-Ghazali dan Pemikirannya, Al-Mabhats, h. 125 – 150. 
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mendapat kritik keras dari Al-Ghazālī. Menurutnya, tidak 

seorangpun di dunia ini yang patut dikatakan ma’shum kecuali Nabi 

Muhammad SAW. Setiap orang bebas melakukan ijtihad dalam 

mengambil keputusan hukum (istinbat al-ahkam), tidak harus 

menunggu keputusan dari imam ma’shum. Sebagaimana 

dicontohkan oleh Mu’adz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman. 

Mu’adz melakukan ijtihad sendiri ketika menemukan persoalan-

persoalan yang hukumnya tidak ditemukan didalam nash (hadis 

maupun Al-Qur’an).22 

d. Al-Ghazālī sebagai sufi

Dalam bidang tasawuf, Al-Ghazālī membawa paham al-

Ma’rifat yang mengandung arti mengenal tuhan, yang ia dahulukan 

urutannya daripada mahabbah karena mahabbah akan timbul 

setelah Ma’rifat. Mahabbah dan Ma’rifat adalah ilmu tertinggi 

yang dapat dicapai oleh seorang sufi. Pengetahuan yang diperoleh 

dari Ma’rifat lebih bermutu daripada pengetahuan yang diperoleh 

dari akal. Ketika Al-Ghazālī mengalami krisis rohani, dunia 

tasawuflah yang membebaskan ia dari penyakit keragu-raguan. Al-

Ghazālī mempelajari kitab-kitab tasawuf yang membuat ia mulai 

mengenal ilmu tasawuf mulai diterima dengan batin.23 

Menurutnya metode ilmu-ilmu mereka dapat tercapai 

dengan sempurna hanya melalui ilmu dan amal. Sedangkan 

keberhasilan ilmu mereka adalah menghilangkan rintangan jiwa 

dan membersihkannya dari budi pekertinya yang buruk dan sifat-

22  Anik Faridah, Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya Pada Dunia 

Pendidikan, Al-Mabsut, h. 51 – 63. 
23 Nurmayuli, Al-Ghazali dan Pemikirannya, Al-Mabhats, h. 125 – 150. 
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sifatnya yang tidak baik. Sehingga jiwa benar-benar akan sampai 

pada pengosongan hati selain Allah, serta menghiasinya dengan 

dzikir pada Allah.  

Oleh karena itu Al-Ghazālī mulai mengkaji hakikat tasawuf 

yang sesungguhnya, Al-Ghazālī mulai belajar dan membaca kitab-

kitab yang dikarang ulama-ulama tasawuf terkemuka pada saat itu, 

antara lain: kut al-Qutub karya Abi Thalib al-Maliki, Mufarriqat al-

Ma’tsurah karya Al-Junaidi, kitab-kitab karya Al-Sibli, Abu Yazid 

al-Bustami, Haris al-Muhasibi dan lainnya. 

Namun begitu, setelah mempelajari kitab-kitab tersebut Al-

Ghazālī masih mengalami kekecewaan. Ternyata kitab-kita tersebut 

hanya menyuguhkan wacana tentang tasawuf. Menurut Al-Ghazālī, 

inti tasawuf bukan pada teorinya (ilmu/wacana), melainkan pada 

aplikasinya (amaliyyah). Subtansi tasawuf terletak pada 

pengamalan (al-ahwal) dan rasa (al-dzauq). 

Demikianlah perjalan Al-Ghazālī dalam mencari kebenaran 

yang ia yakini. Kemudian ia mulai mengamalkan ajaran-ajaran 

tasawuf, mengasingkan diri (uzlah) dari satu tempat ke tempat yang 

lain, menyepi (khalwah) di menara masjid Dimsyik, tafakkur 

(kontemplasi) di puncak Bait al-Maqdis, melakukan ibadah haji dan 

ziarah ke makam Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ia merasa 

yakin bahwa keraguan intelektualnya hilang sebab mukasyafah dan 

dzauq.24 Dengan hidup berkelana menjalani hidup zuhud dari dunia 

ia mempelajari ilmu tasawuf dan setelah kembalinya dari hidup 

24 Anik Faridah, Pemikiran Al-Ghazali dan Sumbangsihnya Pada Dunia 

Pendidikan, Al-Mabsut, h. 51 – 63. 
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berkelananya, Al-Ghazālī mendirikan podok pesantren di tempat 

kelahirannya.25 

5. Guru dan Murid Imam Al-Ghazālī

a. Guru dan Panutan Imam Al-Ghazālī

Imam Al-Ghazālī dalam perjalanan menuntut ilmunya 

mempunyai banyak guru, diantaranya guru-guru Imam Al-Ghazālī 

sebagai berikut26: 

1. Abū Sahl Muhammad Ibn Abdullah Al-Hafsi, beliau mengajar

Imam Al-Ghazālī dengan kitab Shahih Bukhari.

2. Abūl Fath Al-Hakimi At-Thusi, beliau mengajar Imam Al-

Ghazālī  dengan kitab Sunan Abi Daud.

3. Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Khawari, beliau mengajar

Imam Al-Ghazālī dengan kitab Maulid an-Nabi.

4. Abū Al-Fatyan Umar Al-Ru’asi, beliau mengajar Imam Al-

Ghazālī dengan kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

5. Dan lain-lain.

Dengan demikian guru-guru Imam Al-Ghazālī tidak hanya 

mengajar dalam bidang tasawuf saja, akan tetapi beliau juga 

mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan 

guru-guru beliau dalam bidang hadis. 

b. Murid-Murid Imam Al-Ghazālī

Imam Al-Ghazālī mempunyai banyak murid, karena 

beliau mengajar di madrasah Nidzhamiyah di Naisabur. Diantara 

murid-murid beliau adalah27: 

25 Nurmayuli, Al-Ghazali dan Pemikirannya, Al-Mabhats, h. 125 – 150. 
26 M. Hasan, Perbandingan Madzhab, (Jakarta : PT. Raja Granfindo 

Persada, 2006 ), h. 267. 
27 M. Hasan, Perbandingan Madzhab, h. 268. 
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1. Abū Thahir Ibrahim Ibn Muthahir Al-Syebbak Al-Jurjani (w.

513 H).

2. Abū Fath Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Burhan (474 - 518

H), semula beliau bermadzhab Hambali, kemudian setelah beliau

belajar kepada Imam Al-Ghazālī, beliau bermadzhab Syafi’i. Di

antara karya-karyanya Al-Ausath, Al-Wajīz dan Al-Wushūl.

3. Abū Thalib, Abdul Karim Bin Ali Bin Abi Tholib Al Razi (w.

522 H), beliau mampu menghafal kitab Ihyā’ Ulumūddin karya

Imam Al-Ghazālī. Di samping itu, beliau juga mempelajari fiqh

kepada Imam Al-Ghazālī.

4. Abū Hasan Al-Jamal Al-Islam, Ali Bin Musalem Bin

Muhammad Assalami (w. 541 H). Karyanya adalah Ahkām al

Khanatsi.

5. Abū Mansur Said Bin Muhammad Umar (462 - 539 H), beliau

belajar fiqh pada Imam Ghazali sehingga menjadi ulama besar di

Baghdad.

6. Abū Al-Hasan Sa’ad Al-Khaer Bin Muhammad Bin Sahl Al-

Anshari Al-Maghribi Al-Andalusi (w. 541 H). Beliau belajar fiqh

pada Imam Al-Ghazālī di Baghdad.

7. Abū Said Muhammad Bin Yahya Bin Mansur Al-Naisabur (476

- 584 H), beliau belajar fiqh pada Imam Al-Ghazālī. Di antara

karya-karyanya adalah Al-Mukhit fi Sarh al Wasith fi Masail dan

Al-Khilāf.

8. Abū Abdullah Al-Husain bin Hasr bin Muhammad (466 - 552

H), beliau belajar fiqh pada Imam Al-Ghazālī. Di antara karya-

karyanya adalah Minhāj al-Tauhīd dan Tahrīm al-Ghībah.

9. Dan lain-lain.
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Dengan demikian Imam Al-Ghazālī memiliki banyak murid. Di antara 

murid-murid beliau kebanyakan belajar fiqh. Bahkan di antara murid-

murid beliau menjadi ulama besar dan pandai mengarang kitab. 

6. Karya-Karya Imam Al-Ghazālī

Al-Ghazālī merupakan sosok Ilmuwan dan penulis yang sangat 

produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, 

baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Para pemikir Barat 

abad pertengahan, seperti Raymond Martin, Thomas Aquinas dan 

Pascal, ditengarai banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al- Ghazālī. 

Pasca periode sang Hujjatullah ini, berbagai hasil karyanya yang telah 

banyak di terjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Latin, 

Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman dan Inggris, dijadikan referensi oleh 

kurang lebih 44 Pemikir Barat. Al-Ghazālī, diperkirakan telah 

menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin 

ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu-ilmu Al-Qur’an, 

tasawuf, politik, administrasi dan perilaku ekonomi. Namun demikian, 

yang ada hingga kini hanya 84 buah. Di antaranya adalah Ihyaā ‘Ulūm 

al-Dīn, al-Munqidz min al-Dhalāl, Tahāfut al-Falasifāh, Minhāj al-

‘Ᾱbidin, Qawā’id al-‘Aqāid, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushūl, Mizan al-

Amal, Misykāt al-Anwār, Kimia al-Sa’ādah, al-Wajīz, Syifs al-Ghalīl, 

dan al-Tibr al-Masbūk fi Nasihat al-Mulūk.28 

Jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazālī sampai sekarang belum 

disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Menurut 

Ahmad Daudy, penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang 

dikarang oleh Al-Ghazālī, adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman al-

28 Karim dan Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 316. 
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Badawi. Abdurrahman mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada 

hubungannya dengan karya Al-Ghazālī dalam 3 kelompok.  

Pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai karya 

Al-Ghazālī yang terdiri atas 72 buah kitab. Kedua, kelompok kitab yang 

diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 buah kitab. Ketiga, 

kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya, terdiri atas 31 

buah kitab.29 

Diantara karya-karya Al- Ghazālī adalah sebagai berikut : 

a. Di bidang filsafat, antara lain :

1. Maqāsidu al-Falsafah

2. Tahāfut al-Falsafah

3. Al-Ma’rif al-Aqliyah

4. Mizan al-Amal

5. Mahkūm al-Nadhar

6. Mi’yāru al-Ilmu

b. Di bidang menghidupkan agama, antara lain :

1. Ihyā Ulumūddīn

2. Al-Munqidz min al-Dalālah

3. Minhāj al-Ᾱbidin

c. Di bidang akhlak dan tasawuf, antara lain :

1. Ihyā Ulumūdīn

2. Mizan al-Amal

3. Kimiya al-Saadah

4. Kitab al-A’rabin

5. At-Tibru al-Masbuk Fi al-Ushūl

29 Ahmad Badawi Thabanah, Muqadimah Al-Ghazali wa Ihya Ulum Ad Din Juz 

1, (Jakarta: Maktabah Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t), h. 22 – 23. 
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6. Al-Mustashfa Fi Aushul

7. Misykat al-Anwār

8. Ayyuhā al-Walad

9. Al-Adāb Fī al-Dīn

10. Ar-Risālah al-Walad

d. Di bidang politik dan pemerintahan, antara lain :

1. Al-Mustazkhir (Fadallu al-Bathiniyah Wafaddail al 

Mustazkiriyah)

2. At-Tibru al-Masbuk Fi al-Nashihati al-Mulk

3. Sirru al-Alamin

4. Faatuna al-Ulum

5. Al-Iqtishad Fi al-I’tiqad

6. Sulukum al-Sulthanan

7. At-Tibru al-Masbuk Fi al-Nashihah al-Mulk.30

Di antara karyanya yang paling monumental adalah:

1. Ihya Ulum al-Din (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama).

Sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan 

dan keselarasan antra dimensi eksoterik dan esoterik Islam. Kitab ini 

dikarang Al-Ghazālī selama beberapa tahun dalam keadaan 

berpindah-pindah antara Damaskus, Baitul Maqdis, Makkah dan 

Thus. Kitab ini merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu, 

diantaranya fiqh, tasawuf dan filsafat. 

2. Maqāshid al-Falāsifat (Tujuan-tujuan para filosof).

30  Sufyan Mubarak, Riwayat Hidup dan Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu 

Maskawaih, Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1,  No. 1, 2020, h. 50 

– 74. 
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Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu filsafat, 

dijelaskan juga ilmu-ilmu mantiq, fisika dan ilmu alam. Menurut 

Dunya, karya Al-Ghazālī ini memaparkan tentang tiga persoalan 

pokok dalam filsafat Yunani (logika, metafisika dan fisika) dengan 

bahasa yang sederhana, sehingga kitab ini dapat memudahkan para 

pemula yang mengkaji filsafat Yunani, dengan susunan yang 

sistematis dan bahasanya yang sederhana serta mudah dicerna. 

3. Tahāfut al-Falāsifah (kerancuan pemikiran para filosof).

Dalam kitabnya ini Al-Ghazālī mengemukakan tentang 

pertentangan (kontradiksi) yang ada dalam ajaran filsafat, baik pada 

masa klasik maupun filsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim 

seperti Ibnu Sin dan Al-Farabi, serta dijelaskannya juga 

ketidaksesuaiannya dengan akal. Dalam kitab ini Al-Ghazālī 

menunjukkan beberapa kekeliruan dan kerancauan pemikiran para 

filosof Yunani terutama aristoteles dan para pengikut mereka, seperti 

filosof Muslim al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam karyanya ini Dunya 

menilai bahwa Al-Ghazālī berhak mendapat predikat sebagai failasuf 

Islam, meskipun isinya banyak menyerang para filosof dan 

menghancurkan para filosof di mata umat Islam, namun cara-cara 

yang dipakai dalam mengkritik ini menggunakan cara-cara filsafat. 

4. Al-Munqidz min al-Dhalal (Sang Penyelamat dari Kesesatan).

Karya Al-Ghazālī ini merupakan autobiografi (sejarah 

kehidupannya) yang memuat perkembangan intelektual dan spiritual 

pribadinya. Dalam karyanya ini Al-Ghazālī juga mendeskripsikan 

tentang penilaiannya terhadap metode para pencari kebenaran, jenis 

macam pengetahuan dan epistemologinya. Al-Ghazālī dalam 

pendahuluan kitabnya menyatakan bahwa motivasi yang 

mendorongnya menulis buku ini adalah untuk memenuhi permintaan 
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saudara seagama (al-akh fi al-din)  yang meminta agar ia 

menyampaikan pendapatnya tentang kebenaran dan kekeliruan ilmu-

ilmu yang di dalaminya serta pengalaman-pengalaman pribadinya 

dalam mencari kebenaran.31 

B. Profil  Kitab Ayyuhā al-Walad 

Terbentuknya kitab Ayyuhā al-Walad bermula ketika seorang 

murid menemui Imam Al-Ghazālī. Ia telah menghabiskan waktu 

bertahun-tahun dalam bermulazamah dengan gurunya itu. Berbagai 

jenis ilmu telah diwarisinya. Kitab-kitab karya Al-Ghazālī, seperti Ihya 

Ulumuddin, telah selesai dibacanya. Meski demikian, ia belum puas. 

Saat hendak meninggalkan Sang guru, murid itu datang meminta 

nasihat. Inilah contoh adab murid kepada guru. Ia tidak sekedar berbasa-

basi untuk ber pamitan kepada gurunya, tetapi juga meminta nasihat 

wada' (nasihat perpisahan) secara tertulis. Tujuannya agar selalu ingat 

dengan nasihat gurunya. 

Kata Al-Ghazālī, “Wahai Ananda tercinta. Semoga Allah 

memanjangkan usiamu agar bisa mematuhi-Nya. Semoga pula Allah 

memudahkanmu dalam menempuh jalan orang-orang yang dicintai-

Nya”. Kata-kata Al-Ghazālī ini memberi contoh tentang adab dalam 

menyampaikan nasihat. Al-Ghazālī memanggil muridnya dengan 

sebutan “Ananda tercinta”. Kalimat ini menjadikan orang yang diberi 

nasihat merasa tenang dan percaya kepada pemberi nasehat. Ini pun 

membuka sekat emosi antara guru dan murid. Guru memandang murid 

seperti anaknya sendiri yang harus disayangi.32 

31 Ahmad Atabik, Telaah Pemikiran Al-Ghazali Tentang Filsafat, Fikrah, 

Vol. 2, No. 1, 2014, h. 19 – 40. 
32 Habib Bawafi, Meneguhkan Akhlak Sebagai Pendidikan Karakter Islam 

(Kajian Pemikiran Imam Al-Ghazali), Al-Fikrah, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 123 – 140.  
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Apabila kita coba menelaah lebih mendalam kandungan surat 

Al-Ghazālī ini, kita akan menemukan bahwa beliau sangat tulus sekali 

dalam memberi nasihat. Dalam sejumlah nasehat beliau, energi yang 

dibangun adalah ilmu amal dan ikhlas. Kita juga melihat kasih sayang 

Imam Al-Ghazālī terhadap muridnya, lalu beliau membawakan nasihat 

ini dalam bahasa yang halus, yang menyentuh hati nurani kita dan 

terkadang dapat mengalirkan air mata dan memberikan kesan yang 

sangat mendalam sekali, sehingga membawa kepada suatu perubahan 

dalam kehidupan kita. Untaian bahasa dalam bentuk surat yang 

disampaikan Imam Al-Ghazālī di dalam karya berjudul Ayyuhā al-

Walad menjadi kumpulan pemikiran utuh. Lalu kalimat yang keluar 

daripada hati yang ikhlas tadi akan masuk ke dalam lubuk hati pula. 

Inilah nilai kebenaran dan nilai keindahan nilai sastra yang sebenarnya, 

yiaitu ikhlas, indah, benar dan berkesan. Walaupun surat ini pada 

asalnya ditujukan khusus kepada murid Al-Ghazālī, namun substansi 

ajaran di dalam karya Al-Ghazālī untuk semua masyarakat. Nasihat 

yang ditulis oleh Al-Ghazālī di dalam kitab ini sangat penting bagi 

mereka yang ingin mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat kelak.33 

Sementara itu, murid memandang guru seperti orang tuanya 

sendiri yang harus dihormati. Setelah memanggil dengan sebutan yang 

melahirkan ketenangan hati bagi muridnya, Al-Ghazālī mendoakan 

muridnya dengan doa mengenai perkara mulia yang manusia selalu 

mengharapkannya, yaitu diberi usia yang panjang. Bukan sekedar 

panjang usia, Sang Imam mendoakan muridnya agar usia yang panjang 

33 Zaitur Rahem,  Menggali Paradigma Pendidikan Berkeadaban Dari Kitab 

Ayyuha Al-Walad dan Kimiatus Sa’adah, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 2, No. 1, 2018, 

h. 60 – 71.
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itu bisa digunakan untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Itulah usia 

yang penuh berkah. Selanjutnya, Al-Ghazālī mendoakan muridnya agar 

Allah memudahkannya dalam menempuh jalan orang-orang yang 

dicintai-nya. Jalan itu adalah jalan Islam, yaitu jalan yang ditempuh oleh 

orang-orang yang Allah anugrahi nikmat. Mereka adalah para Nabi, 

Shiddiqin, Syuhada’ dan Shalihin, agar bisa menempuh jalan tersebut, 

murid wajib bergaul dengan mereka.34 

C. Isi Kitab Ayyuhā al-Walad 

Kitab Ayyuhā al-Walad merupakan kitab yang memiliki isi berupa 

kumpulan nasihat bijak dan petunjuk yang khusus diperuntukkan 

kepada murid Imam Al-Ghazālī dengan harapan agar menjadi 

pegangan serta pedoman ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Kitab 

Ayyuhā al-Walad dikenal sebagai kitab yang cukup penting dalam 

pendidikan karakter dan pendidikan jiwa. Pada kitab ini, Al-Ghazālī 

mencurahkan pemahaman serta pemikirannya berupa nasihat guru 

terhadap muridnya. Setiap baris nasihatnya dimuali menggunakan 

kalimat Ayyuhā al-Walad yang berarti “wahai ananda”. Arti kalimat 

ini menandakan begitu dekat dan sayangnya Al- Ghazālī dengan 

muridnya serta memiliki hubungan layaknya anak dengan ayahnya.35 

Dalam  Al-Qur’an, istilah anak mempunyai 8 term, yaitu: 

Walad. Dalam Al-Qur’an, kata walad dipakai untuk 

menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid, 

berarti ayah kandung, demikian pula kata walidah (ibu kandung). 

34 Habib Bawafi, Meneguhkan Akhlak Sebagai Pendidikan Karakter Islam 

(Kajian Pemikiran Imam Al-Ghazali), Al-Fikrah, h. 123 – 140.  
35 Alvathera Bima Praditya, dkk., Aktualisasi Pendidikan Akhlak Pada Kitab 

Ayyuhal Walad Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu 

Pengetahuan, Vol. 19 No. 1, 2022, h. 45 – 59. 
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Ibn. Kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan 

keturunan. Jadi ibn bisa berarti anak kandung dan anak angkat. 

Bint. Dalam Al-Qur’an ketika disebut bint jamaknya banat 

berarti merujuk pada pengertian anak perempuan. 

Dzurriyyah. Al-Qur’an juga menggunakan kata dzurriyyah 

untuk menyebut anak cucu atau keturunan. 

Hafadah. Dalam Al-Qur’an, term hafadah bentuk jamak dari 

hafid, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (al-asbath) baik 

untuk cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain. 

Al-Shabiy. Kata tersebut terulang dua kali dalam Al-Qur’an, 

yaitu: Pertama, pada surat Maryam ayat 12. Kata al-Shabiyyu dalam 

ayat tersebut berarti kanak-kanak. Kedua, pada ayat 29 surat Maryam. 

Kata Shabiyyan pada ayat tersebut menunjuk pada pengertian anak 

yang masih dalam ayunan. 

Al-Thifl. Kata thifl mengandung arti anak yang di dalam ayat-

ayat Al-Qur’an tersirat fase perkembangannya. Dalam fase 

perkembangan anak itulah orang tua perlu mencermati dengan baik 

perkembangan anak-anak mereka. 

Al-Ghulam. Kata ghulam berarti seorang anak muda yang 

diperkirakan umurnya 14-21 tahun. Pada fase tersebut perhatian orang 

tua harus lebih cermat, sebab pada itulah mereka biasanya mengalami 

puber, krisis identitas dan bahkan perubahan yang luar biasa.36 

Walaupun kitab Ayyuhā al-Walad termasuk kitab kecil, tetapi 

kitab tersebut mempunyai kandungan yang banyak. Dalam kitab 

36  Rima Hadayati, Perceraian Orang Tua dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Anak Dalam Islam, Raudhah, Vol. 1 No. 1, 2016, h. 77 – 87. 
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tersebut terdapat 24 bab. Kitab ini layak untuk dijadikan salah satu 

bahan acuan pendidikan karena pembahasan di dalamnya mengandung 

nasihat-nasihat baik serta cerita-cerita teladan. Di tiap babnya Imam 

Al-Ghazālī menggunakan lafal “yaa ayyuhā al-walad”. 

Pada bab awal dijelaskan jika seseorang telah mempelajari kitab 

Ayyuhā al-Walad dan mengamalkannya, maka sudah cukup baginya 

mendapatkan nasihat-nasihat baik.  

Bab ke dua menjelaskan hadis Nabi Muhammad Saw. yang 

berisi perintah untuk menjauhi sesuatu yang tidak berfaidah.37 

Bab ke tiga menerangkan hawa nafsu menyebabkan seseoramg 

sulit untuk menerima nasihat. Sebaliknya, mudah bagi seseorang untuk 

memberikan nasihat.38 

Bab ke empat dijelaskan tentang seseorang harus 

mengamalkannya ilmunya jika ingin ilmunya manfaat. Hal tersebut 

diumpamakan oleh Imam Al-Ghazālī seperti ketika ada laki-laki yang 

berani dan pandai dalam menggunakan senjata di padang pasir dengan 

membawa beberapa senjata pedang dan senjata lainnya. Namun saat 

ada singa besar yang datang menyerang, dia tidak menggunakan 

beberapa senjata tersebut untuk bertarung dengan singa, sehingga 

senjata tadi tidak ada manfaatnya.39 

Bab ke lima menjelaskan kita mampu mendapatkan surga 

hanya dengan iman, namun jika tidak disertai amal akan banyak 

kesulitan yang harus dihadapi untuk mencapai surga. Diceritakan ada 

seseorang dari Bani Israil telah beribadah kepada Allah dalam waktu 

37 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 37. 
38 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 38. 
39 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 38. 
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70 tahun. Allah ingin agar kedudukannya dilihat oleh malaikat. 

Kemudian diutuslah malaikat datang untuk menyampaikan kepadanya 

dia tidak akan bisa masuk surga dengan ibadahnya selama 70 tahun 

tersebut. Kemudian abid tersebut menjawab bahwa sudah seharusnya 

dia beribadah kepada Allah, karena manusia diciptakan untuk 

beribadah. Ketika malaikat kembali, Allah menanyakan jawaban abid 

tersebut. Lalu malaikat mengatakan bahwa Allah lebih mengetahui 

perkataan abid. Allah berfirman: “Jika dia tidak berpaling dari 

beribadah kepada-Ku, maka Aku dengan kemurahan-Ku tidak akan 

berpaling darinya. Saksikanlah wahai para malaikat-Ku bahwa Aku 

telah mengampuninya”.40 

Bab ke enam menjelaskan larangan untuk terlalu banyak tidur 

dan menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, menuntut 

ilmu dan belajar kitab.41 

Bab ke tujuh menerangkan kehidupan di dunia hanyalah 

sementara dan semua akan rusak. Oleh karena itu segala hal yang kamu 

sukai pasti akan meninggalkanmu dan segala hal yang kamu kerjakan 

tentu akan mendapat balasan.  

Bab ke delapan menjelaskan apabila seseorang yang berilmu 

tidak disertai dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka semua 

ilmu yang dimilikinya hanya akan sia-sia. 

Bab ke sembilan menjelaskan ilmu yang tidak diamalkan 

adalah kedunguan dan melakukan amal tidak dibarengi ilmu membuat 

amal tersebut sia-sia.42 

40 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 42 – 43. 
41 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 44. 
42 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 45. 
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Bab ke sepuluh menjelaskan ilmu hanya mampu didapatkan 

dengan cita-cita luhur yang dimiliki ruh dan mengalahkan nafsu. 

Kemudian hendaklah seseorang mempunyai bekal ketika meninggal.43 

Bab ke sebelas menjelaskan keutamaan shalat malam dan 

larangan untuk banyak tidur pada malam hari karena hal tersebut 

menyebabkan fakir saat hari akhir nanti.44 

Bab ke dua belas menjelaskan anjuran seseorang di waktu 

malam untuk sholat tahajjud dan di waktu sahur beristighfar meminta 

ampun kepada Allah.45 

Bab ke tiga belas membahas pesan yang disampaikan Luqman 

al-Hakim terhadap anaknya agar menggunakan waktu sahur untuk 

memohon ampun kepada Allah. Sedangkan ayam saja yang merupakan 

seekor binatang berkokok pada waktu sahur untuk memohon ampun.46 

Bab ke empat belas dikatakan mengerti arti ketaatan dan 

beribadah merupakan intisari ilmu. Sehingga kedua hal tersebut harus 

sesuai dengan syari’at.47 

Bab ke lima belas menjelaskan pentingnya mujahadah bagi 

seseorang agar dia mampu mengendalikan syahwatnya sehingga 

cahaya ma’rifat bisa menghidupkan hatinya. Seseorang dengan hati 

yang penuh dengan hawa nafsu dan kelalaian akan menyebabkan 

dirinya celaka.48 

Bab ke enam belas tentang Imam Al-Ghazālī menjelaskan 

kepada muridnya masalah dzauqiyah (hal yang dirasakan). Beliau 

43 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 46. 
44 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 47. 
45 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 48. 
46 Imam Al-Ghazālī,  Ayyuhā al-Walad, h. 49 – 50. 
47 Imam Al-Ghazālī,  Ayyuhā al-Walad, h. 50. 
48 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 51. 
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menjelaskan empat hal yang harus dilakukan salik (orang yang 

menempuh jalan menuju Allah): Pertama, tidak adanya kebid’ahan 

dalam beri’tikad (berkeyakinan). Kedua, benar-benar bertaubat dengan 

tidak mengulangi dosa yang sama. Ketiga, berusaha memperoleh ridha 

orang yang berselisih dengannya supaya dia bebas dari hak orang 

tersebut. Keempat, mendalami ilmu  syariat agar mampu mengerjakan 

hal yang diperintahkan Allah sesuai dengan ketentuan syariat.49 

Bab ke tujuh belas menerangkan Hatim al-Asham 

menyampaikan beberapa faidah ilmu agar Allah ridha. Faidah tersebut 

ada 8.  

Delapan faidah tersebut adalah : 

a) Mempunyai amal shalih untuk menjadi penolong ketika berada di

alam kubur.

b) Sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu.

c) Memberikan harta kepada orang yang membutuhkan dengan niat

hanya mendapatkan ridha Allah SWT.

d) Bertakwa dan tidak sibuk dengan hal yang bersifat duniawi.

e) Tidak iri, dengki dan hasad terhadap orang lain, karena dia

mengetahui semuanya berasal dari Allah SWT.

f) Hidup rukun dengan sesama manusia.

g) Beribadah dan berharap hanya kepada Allah SWT, karena Allah

SWT telah mengatur rezeki tiap hamba-Nya.

h) Allah SWT pasti akan mencukupi hidup hamba-Nya jika dia

bertawakkal.50

49 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 52 – 53. 
50 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 54 – 58. 
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Bab ke delapan belas menjelaskan pentingnya keberadaan guru 

yang baik bagi seorang murid agar murid tersebut mendapat petunjuk 

dan bisa terhindar dari perilaku tercela. Adapun syarat yang harus 

dimiliki sebagai seorang guru yang baik adalah berilmu dan bersifat 

zuhud. Kemudian, seorang guru harus menjadi contoh yang baik 

dengan memiliki sifat-sifat terpuji.51 

Jika seorang murid telah menemukan guru yang baik 

sebagaimana penjelasan diatas, maka guru tersebut harus dihormati 

baik lahir maupun batin. Dihormati dengan lahir adalah dengan cara 

tidak membantahnya dan tidak berdebat dengan gurunya meskipun 

gurunya salah. Sedangkan menghormati secara batin yaitu dengan cara 

segala hal yang didapatkan dari guru baik berupa perkataan maupun 

perbuatan, tidak boleh disangkal dengan batin. Jika seorang murid 

tidak dapat memenuhi hal tersebut, maka dia harus menjauhi guru 

tersebut sampai batinnya sama dengan dzahirnya.52 

Tasawwuf memiliki terdiri dari 2 hal, yaitu istiqamah dan merasa 

tenang dari manusia. Istiqamah adalah menebus kebahagiaan dirinya 

sendiri untuk dirinya sendiri. Sedangkan kusnul khuluq (berperilaku 

baik) adalah tidak membawa manusia pada keinginan diri sendiri, akan 

tetapi membawa diri pada keinginan manusia, selama tidak 

bertentangan dengan syara’. Adapun berkaitan dengan ‘ubudiyah, 

maka ada tiga hal: pertama,  menjaga aturan syari’at. Kedua, ridha 

pada qadha dan qadar serta pemberian Allah SWT. Ketiga, 

51 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 59 – 61. 
52 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 61 – 62. 
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menghilangkan keridhaan diri sendiri agar mendapatkan keridhaan 

Allah.53 

Tawakkal adalah mengokohkan keyakinan terhadap segala 

perkara yang telah Allah janjikan. Dengan begitu, berarti kamu yakin 

tentang segala hal yang menjadi takdir bagimu, maka akan terjadi 

padamu, walaupun segala hal yang terdapat di dunia ini berusaha 

menghalanginya darimu. Ikhlas merupakan beramal hanya untuk 

Allah, jika manusia memujimu hatimu tidak merasa senang, dan begitu 

pula sebaliknya, bila manusia mencelamu kamu tidak merasa sakit 

hati. Memuji terhadap makhluk merupakan awal mula penyebab 

terjadinya riya’. Riya’ bisa dihilangkan dengan cara menganggap 

makhluk tersebut tunduk di bawah kuasa Allah dan menganggap 

mereka seperti benda tak hidup yang tidak dapat memberi kebahagiaan 

dan kesusahan. Dengan begitu seseorang bisa terhindar dari sifat 

riya’.54 

Bab ke sembilan belas menjelaskan seorang murid harus 

mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Dengan begitu akan dibuka 

padanya ilmu lain yang belum dia ketahui. 55 

Bab ke dua puluh menjelaskan seorang murid dilarang bertanya 

sampai gurunya mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. 

Kemudian murid yang bersungguh-sungguh dan menempuh 

perjalanan mencari ilmu pasti akan menemukan jawaban dari 

permasalahan yang tidak dia ketahui.  

53 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 63. 
54 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 63 – 64. 
55 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 64. 
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Bab ke dua puluh satu berisi tentang seseorang yang mencari 

ilmu hendaknya mengerahkan seluruh jiwanya.56 

Bab ke dua puluh dua menjelaskan bahwa Imam Al-Ghazālī 

menyampaikan nasihat pada muridnya. Isi nasihat tersebut 

mengandung 4 hal yang harus dijauhi dan 4 hal lainnya yang harus 

dikerjakan. 4 hal yang harus dijauhi adalah: pertama, larangan 

berdebat dengan siapa pun selain untuk membela kebenaran. Kedua, 

ketakutan menyampaikan nasihat dan memperhatikan akhirat kepada 

orang lain hingga dia telah lebih dahulu mengerjakan hal yang 

disampaikan, setelah itu baru memberikan nasihat pada orang lain. 

Ketiga, tidak diperbolehkan berkumpul mendekati raja atau penguasa 

karena hal tersebut dapat menimbulkan kehancuran. Keempat, 

larangan mengambil hadiah yang diberikan oleh penguasa walaupun 

itu sesuatu yang halal. Hal tersebut dikarenakan rakus akan harta 

penguasa dapat menimbulkan kerusakan agama.57 

4 hal lainnya yang harus dikerjakan adalah: 

a) Hendaknya berperilaku di hadapan Allah SWT. sebagaimana budak

yang kamu miliki berperilaku terhadapmu, hingga hal tersebut

membuatmu merasa senang.

b) Hendaknya mencintai orang lain seperti halnya mencintai diri

sendiri. Maksudnya di sini adalah kita harus memperlakukan orang

lain dengan baik sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri.

c) Hendaknya membersihkan jiwa dan hati sebelum belajar menuntut

ilmu.

56 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 65. 
57 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 66 – 73. 
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d) Anjuran tidak menyimpan harta melebihi kebutuhan dalam waktu

satu tahun.58

Bab ke dua puluh tiga menjelaskan bahwa manusia mempunyai 

sifat dasar yakni jika dia mendengar berita tentang kedatangan 

penguasa untuk berkunjung kepadanya, maka dia mempersiapkan 

segala hal agar terlihat baik di hadapan penguasa, misalnya 

penampilan, busana yang dikenakan dan lain-lain. Sedangkan Allah 

hanya melihat pada niat serta hati manusia, bukan melihat penampilan 

dan pekerjaan manusia.59 

Bab ke dua puluh empat menjelaskan Imam Al-Ghazālī 

memerintahkan kepada murid untuk mengamalkan ilmu yang telah 

dimiliki dan selalu mendoakan guru dengan kebaikan.60

58 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 74 – 75. 
59 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 75 – 76. 
60 Imam Al-Ghazālī , Ayyuhā al-Walad, h. 78. 



BAB IV 

ANALISIS DATA PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Religius dalam Kitab Ayyuhā al-Walad 

Nilai religius adalah nilai mengenai konsep kehidupan religius atau 

keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan 

Tuhannya. Selain itu nilai religius juga erat hubunganya dengan kehidupan 

akhirat yang misterius bagi manusia. Kehidupan akhirat inilah yang 

membedakan dengan nilai-nilai lainnnya.  

Berikut nilai-nilai pendidikan religius dalam kitab Ayyuhā al-

Walad: 

1. Beriman Kepada Allah

Imam Al-Ghazālī berkata dalam kitab Ayyuhā al-Walad:

ان  ك  ر  ل  ب   ل  م  ع   و   ان  ن  ل  ب    ق  ي   د  ص  ت   و    ان  س  لل  ب    ل  و  ق    ان  ي   ال  و    
“Iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati 

dan mengamalkannya dengan anggota badan”.1 

Iman menurut etimologi berarti percaya, sedangkan menurut 

terminologi, berarti membenarkan dengan hati, lalu diungkapkan 

dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman 

kepada Allah SWT berarti meyakini-Nya dengan hati lalu diucapkan 

dengan lisan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Iman kepada Allah SWT. adalah rukun iman yang pertama. Hal ini 

menunjukkan bahwa iman kepada Allah SWT. merupakan hal yang 

paling pokok dan mendasar bagi keimanan dari seluruh ajaran Islam.2 

1 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 41. 
2 Mariyatul Qibtiyah, Peningkatan Kemampuan Memahami Iman Kepada Allah 

dengan Menggunakan Metode Smart Game (Tepuk Sifat Wajib dan Mustahil) dalam 
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Al-Baiḍawī berkata bahwa Iman secara bahasa merupakan 

ungkapan tentang membenarkan sesuatu. Kata iman berasal dari kata al-

amn, yakni bahwa orang yang membenarkan sesuatu, maka dia (akan) 

mengamankan hal yang diyakini kebenarannya dari pendustaan dan 

ketidakcocokan (perbedaan).3 

Sedangkan menurut Ibnu Katsir, iman adalah membenarkan 

ucapan dengan perbuatan, kemudian melakukan shalat dan menunaikan 

zakat dan segala hal yang dibawa oleh Rasulullah saw., juga hal-hal 

yang dibawa oleh rasul sebelumnya, serta keyakinan akan adanya 

kehidupan akhirat.4 

وا  د  اه  ب وا و ج  َّللم  و ر س ول ه  ُث م َل   ي  ر َت  ن وا ب  ين  آم  ن ون  المذ  م  ؤ  إ َّنم ا ال م 
ئ ك  ه م    ب يل  اَّللم  ۚ أ ول َٰ م  ِف  س  ه  أ ن  ف س  اِل  م  و  و  ق ون ِب  م  اد  الصم

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, 

Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) 

dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka Itulah orang-

orang yang benar”. (QS. al-Hujurat : 15) 

Berdasarkan penjelasan di dalam surat Al-Hujurat : 15 dapat kita 

pahami bahwa karakter orang beriman adalah bahwa iman tidak hanya 

berhenti pada pembenaran di hati (tasdiq bi al-qalb) semata, tetapi harus 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match pada Siswa Kelas VII B SMPN 2 Panti, 

Kabupaten Jember, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 12, No. 2, 2018, h. 107 – 119. 
3 Al-Baydawi, Abdullah bin ‘Umar, Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta’wil, Jilid. I, 

ditahqiq oleh Aburrahman al-Mir’asyly, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turats Al-‘Arabi, 1418 

H), h. 38. 
4 Imam Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Bahrun Abu Bakar 

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 202. 
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diikuti dengan keterlibatan lisan (iqrar bi al-lisan) dan aktualisasi 

perbuatan (amal bi al-arkan).5 

2. Taat Beribadah

Dalam kitab Ayyuhā al-Walad, Imam Al-Ghazālī berkata:

 نم أ   م  ل  ع  إ   ي  ه   ام   ة  اد  ب  ع  ال   و   ة  اع  الطم  م  لم ع  ت    نم أ   م  ل  ع  ال   ة  ص  ل  خ   د  ل  و  ال   اه  ي   أ  
 ل  ع  ف  ال   و   ل  و  ق  ل  ب   ىاه  و  الن م  و   ر  ام  و  ال    ف   ع  ار  لشم ل   ة  ع  اب   ت  م   ة  اد  ب  ع  ال   و   ة  اع  الطم 

 ت  م  ص   و  ل   ا م  ك   ع  ر  الشم  اء  د  ت  ق  ب   ن  و  ك  ي   ك  ت   ت  و   ل  ع  ف  ت    و   ل  و  ق  ت    ام   ل  ك   ن   ع  ي   
 ن  إ   و   ب  و  ص  غ  م  ب  و  ث    ِف   ت  ي  لم ص   و  أ   اي  اص  ع   ن  و  ك  ت   يق  ر  ش  التم  م  و  ي    و   د  ي  ع  ال   م  و  ي   
 ُث   ت    ة  اد  ب  ع   ة  ر  و  ص   ت  ان  ك  

Artinya : “Wahai anak, inti sari ilmu yaitu apabila engkau 

mengetahui apa itu taat dan ibadah, ketahuilah bahwa taat dan ibadah 

itu adalah mengikuti terhadap yang membuat syariat (aturan agama) 

baik itu perintah-perintahNya maupun larangan-laranganNya, dengan 

ucapan maupun perbuatan serta apa yang kamu tinggalkan itu semua 

mengikuti syariat (aturan agama). Seperti halnya kamu berpuasa di hari 

tasyrik, maka kamu termasuk maksiat, atau apabila kamu melaksanakan 

shalat memakai pakaian yang dirampas walaupun bentuknya ibadah 

tetapi engkau berdosa”.6 

Berdasarkan perkataan Imam Al-Ghazālī di atas, menunjukan 

bahwa antara ibadah dan taat saling berkaitan. Jika ada seseorang yang 

beribadah, namun tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka ibadah 

tersebut hanya akan sia-sia. Hal tersebut dikarenakan dia tidak taat 

terhadap ketentuan Allah.  

Ada dua kalimat yang menjadi bahasan dalam bagian ini, yaitu 

pengertian ketaatan dan beribadah. Keduanya mempunyai pengertian 

5 Shofaussamawati, Iman dan Kehidupan Sosial, Riwayah: Jurnal Studi Hadis, 

Vol. 2 No. 2, 2016, h. 211 – 224. 
6 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 50. 
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yang berbeda, namun mempunyai keterkaitan yang tidak terpisahkan 

dalam aplikasinya. Taat menurut bahasa Arab merupakan kalimat 

masdar dari Tha’a, Yathi’u, Tho’atan dengan arti kata tunduk atau patuh. 

Sedangkan menurut istilah, taat mempunyai pengertian sama dengan Al-

Islam, yaitu kepatuhan dan kerajinan menjalankan ibadah kepada Allah 

dengan jalan melaksanakan segala perintah dan aturan-Nya, serta 

menjauhi segala larangan-Nya.7 

Selanjutnya arti ibadah secara harfiah ialah Al-’Abdu artinya 

pelayan dan budak. Menurut Muhammad Alim, ibadah berarti manusia 

berbakti kepada Allah SWT. karena didorong dan dibangkitkan oleh 

akidah tauhid. 8  Sedangkan menurut Al-Maududi, ibadah berarti 

penghambaan dan perbudakan. Ibadah juga berarti kepatuhan yang 

berasal dari jiwa yang menyadari keagungan yang diibadati (Allah) 

karena mempercayai kekuasaan-Nya yang hakikatnya tidak dapat 

diketahui dan diliput oleh akal pikiran manusia.9 

Jadi secara ringkasnya ketaatan beragama adalah kepatuhan dalam 

menganut agama dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama sebagai 

bentuk dari pengabdian diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian 

tersebut serupa dengan pengertian yang diberikan Ramayulis dalam 

Psikologi Agama, bahwa ketaatan beragama adalah kecenderungan 

manusia untuk berbakti kepada Tuhan diwujudkan dengan 

7 Dawam Mahfud, dkk., Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental 

Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No.1, 2015, h. 35-

51. 
8 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 143. 
9  Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur Jilid I, 

(Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011), h. 11. 
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melaksanakan segala apa yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi 

segala apa yang dilarangnya.10 

3. Beribadah pada Malam Hari

Imam Al-Ghazālī berkata dalam kitabnya Ayyuhā al-Walad:

 م  ه   ار  ح  س  ل  ل  ب   و   ر  م  أ   ك  لم  ة  ل  ف  ن   ه  ب   د  جم ه  ت   ف    ل  ي  اللم  ن  م   و   د  ل  و  ال   اه  ي   أ  
 ة  ل  الصم  ه  ي  ل  ع   ب   النم  ال  ق   ر  ك  ذ   ار  ح  س  ل   ب   ن  ي  ر  ف  غ  ت   س  م  ال   و   ر  ك  ش   ن  و  ر  ف  غ  ت   س  ي  
 ي  ذ  الم  ت  و  ص   و   يكالد   ت  و  ص   ال  ع  ت    هللا   اه  ب   ي    ات  و  ص  أ   ة  ث  ل  ث   م  ل  السم  و  
ار  ح  س  ل   ب   ن  ي  ر  ف  غ  ت   س  م  ال   ت  و  ص   و   آن  ر  ق  ال   أ  ر  ق  ي   

Artinya: “Wahai anak, ingatlah firman Allah yang artinya “di 

sebagian malam, shalatlah tahajud sebagai tambahan bagimu, ini 

adalah perintah, dan di waktu sahur orang-orang sama-sama memohon 

ampun, ini adalah syukur, dan orang-orang yang membaca istighfar 

adalah dzikir. Nabi saw bersabda : ada tiga suara yang disukai Allah, 

yakni suara ayam jago, suara orang yang membaca al-Qur’an dan 

orang yang membaca istighfar di waktu sahur”.11 

Kata tahajjad pada firman Allah yang disebutkan Imam Al-

Ghazālī di atas, diambil dari kata hujuud yang berarti tidur. Kata 

tahajjad dipahami oleh al-Biqa’i dalam arti tinggalkan tidur untuk 

melakukan shalat. Shalat ini dinamai juga Shalat Lail/Shalat Malam, 

karena dilaksanakan di waktu malam yang sama dengan waktu tidur. 

Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti bangun dan sadar 

sesudah tidur. Tahajud kemudian menjadi nama shalat tertentu karena 

yang melakukannya baru bangun dari tidurnya untuk melaksanakan 

shalat.12 

10 Ramayulis, Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 113 – 114. 
11 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 48. 
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 

166. 
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Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa shalat tahajud 

dilaksanakan setelah bangun tidur. Menurut Imam Syafi’i, shalat tahajud 

bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah tidur. Meskipun shalat ini 

hukumnnya sunnah, namun Nabi SAW. menjelaskan shalat ini 

mempunyai keutamaan setelah shalat lima waktu.13 

Shalat tahajud sebagaimana disebutkan, dilakukan pada waktu 

tengah malam, yaitu pada saat kebanyakan manusia terlelap dalam 

tidurnya dan berbagai macam aktifitas hidup berhenti dan beristirahat. 

Keadaan tersebut menyebabkan suasana menjadi hening, sunyi dan 

tenang. Kondisi ini akan sangat menunjang konsentrasi seseorang yang 

akan ber-taqarrub ila Allah. 

Shalat tahajud merupakan amalan yang dihidupkan di keheningan 

malam. Saat orang-orang tidur terlelap, saat itulah suasana seseorang 

yang melaksanakan shalat tahajud akan semakin khusuk. Sebuah hadis 

menyebutkan bahwa shalat yang lebih utama sesudah shalat lima waktu 

adalah shalat malam.  

ي ام   أ ف ض ل    ب  ع د   الصمل ة   و أ ف ض ل   ال م ح رمم ، هللا   ش ه ر   ر م ض ان   ب  ع  د   الص  
 اللمي ل   ص ل ة   ال ف ر ي ض ة  

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a berkata, Nabi Muhammad SAW 

bersabda: “Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadhan 

adalah puasa bulan Muharam dan shalat yang paling utama setelah 

shalat fardhu adalah shalat pada waktu malam” (HR.Muslim).  

13  Sulaiman Al-Kumayi, Shalat Penyembahan & Penyembuhan, (Semarang: 

Erlangga, 2007), h. 147 – 148. 
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Jadi shalat tahajud adalah ibadah shalat sunah yang paling utama 

setelah shalat fardhu dibandingkan dengan shalat sunah yang lainnya.14 

4. Istiqamah

Dalam kitabnya, Imam Al-Ghazālī berkata:

 ن  م  ف   ق  ل  ال    ن  ع   ن  و  ك  الس   و   ة  ام  ق  ت  س  ال   ان  ت  ل  ص  خ   ه  ل   ف  و  ص  التم  نم أ   م  ل  اع   ُث م 
 م  ل  ل   ب   م  ه  ل  ام  ع  و   اس  لنم ب   ه  ق  ل  خ   ن  س  ح  أ   و   ام  ق  ت   اس  

Ketahuilah, bahwa tasawuf itu berisikan dua hal: istiqamah kepada 

Allah SWT dan berakhlak baik kepada makhluk.15 

Istiqamah berasal dari kata qawama yang berarti berdiri tegak 

lurus. Kata istiqamah selalu dipahami sebagai sikap teguh dalam 

pendirian, konsekuen, tidak condong atau menyeleweng ke kiri atau ke 

kanan dan tetap berjalan pada garis lurus yang telah diyakini 

kebenarannya.16 

Istiqamah berarti berdiri tegak lurus. Istiqomah diartikan 

sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Jelasnya 

istiqamah bisa diartikan senantiasa sabar dalam menghadapi seluruh 

godaan dalam medan yang diemban seseorang. Meskipun tahapan 

tokoh sentralnya mengalami perubahan. Itulah manusia muslim 

sesungguhnya, selalu istiqamah dalam sepanjang jalan dan di seluruh 

tahapan.17 

14  Muhammad Muhyidin, Tahajud Sangat Menakjubkan, (Yogyakarta: 

Divapress, 2013), h. 13. 
15 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 63. 
16  Muhammad Harfin Zuhdi, Istiqomah dan Konsep Diri Seorang Muslim, 

Religia, Vol. 14, No. 1, 2011, h. 111 – 128. 
17 Makhromi, Istiqomah Dalam Belajar (Studi atas Kitab Ta'lim Wa Muta'allim), 

Jurnal Tribakti, Vol. 25, No. 1, 2014, h. 163 – 176. 
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Adapun secara terminologi, istiqamah bisa diartikan dengan 

beberapa pengertian, di antaranya: Pertama, Abu Bakar as-Shiddiq 

ketika ditanya tentang istiqamah menjawab, istiqamah adalah 

kemurnian tauhid (tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa atau 

siapa pun). Kedua, Umar bin al-Khattab berkata istiqamah adalah 

komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak boleh menipu. 

Ketiga, Utsman bin Affan berkata istiqamah adalah mengikhlaskan 

amal kepada Allah. Keempat, Ali bin Abi Thalib berkata istiqamah 

adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kelima, Mujahid berkata 

istiqamah adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai bertemu 

dengan Allah (meninggal). Keenam, Ibnu Taimiyyah berkata 

istiqamah adalah mencintai dan beribadah kepada Allah tanpa 

menoleh kiri kanan.18 

Jika dilihat dari ruang lingkupnya, maka istiqamah mencakup 

tiga hal yaitu19:  

1. Istiqamah hati

Istiqamah hati adalah sentiasa teguh dalam mempertahankan

kesucian iman dengan cara menjaga kesucian hati daripada sifat

syirik, menjauhi sifat-sifat tercela seperti riya’ dan menyuburkan

hati dengan sifat terpuji terutama ikhlas. Dengan kata lain,

Istiqamah hati bermaksud mempunyai keyakinan yang kukuh

terhadap kebenaran.

2. Istiqamah lisan

18  Makhromi, Istiqomah Dalam Belajar (Studi atas Kitab Ta'lim Wa 

Muta'allim),  Jurnal Tribakti, Vol. 25, No. 1. 
19 Pathur Rahman, Konsep Istiqamah Dalam Islam, Jurnal Studi Agama, 

Vol. 2, No. 2, 2018, h. 87 – 97. 
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Istiqamah lisan adalah memelihara lisan atau tutur kata supaya 

senantiasa berkata benar dan jujur, seperti kata hati yang berpegang 

pada prinsip kebenaran dan kejujuran, tidak berpura-pura dan tidak 

banyak berdalih. Istiqamah lisan terdapat pada orang yang 

beriman, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan 

hanya takut kepada Allah swt. 

3. Istiqamah Perbuatan

Istiqamah perbuatan ialah tekun berkerja atau melakukan amalan

atau melakukan apa saja usaha untuk mencapai ridha Allah.

Dengan kata lain, Istiqamah perbuatan merupakan sikap dedikasi

dalam melakukan sesuatu pekerjaan, perusahaan atau perjuangan

menegakkan kebenaran, tanpa rasa kecewa, lemah semangat atau

putus asa.

5. Ikhlas

Imam Al-Ghazālī berkata dalam kitab Ayyuhā al-Walad:

 ل   الع  ت    َّلل     اه  ل  ك   ك  ال  م  ع  أ   ن  و  ك  ت   ن  أ   و  ه   و   ص  ل  خ  ال    ن  ع   ن   ت  ل  أ  س   و  
 ن  م   د  لم و  ت   ي    ء  ي  الر    نم أ   م  ل  اع  و   م  ه  ام  ذ  ب    س  ت    ل  و   اس  النم  د  ام  ح  ب    ك  ب  ل  ق    ح  َت  ر  ي   
 ات  اد  م  ال   ك   م  ه  ب   س  ت    و   ة  ر  د  ق  ال   ى ر  خم س  م   م  اه  ر  ت    ن  أ   ه  ج  ل  ع   و   ق  ل  ال    م  ي  ظ  ع  ت   

 م  ات   اء  ر  م   ن  م   ص  ل  خ  ت  ل   ة  قم ش  م  ال   و   ة  اح  الرم  ال  ص  ي  إ   ة  ر  د  ق   م  د  ع   ف  
“Ikhlas ialah segala amal yang dikerjakan karena Allah swt., 

hati tidak merasa senang apabila dipuji oleh manusia, dan tidak peduli 

apabila memperoleh celaan. Sebab sifat riya’ lahir dari pujian 

manusia, dan obatnya ialah memandang mereka sebagai makhluk 

yang turut di bawah kuasa Allah swt. dan sama seperti benda mati 

yang tidak mempunyai kekuasaan untuk menghasilkan kemanfaatan 
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dan kebahayaan, sehingga dengan hal tersebut bisa terbebas dari sifat 

riya’ di depan manusia.20 

Dalam bahasa Arab kata ikhlas berasal dari kata خلص yang 

mempunyai pengertian tanqiyah asy-syai wa tahdzibuhu 

(mengosongkan sesuatu dan membersihkannya). Ikhlas merupakan 

bentuk masdar dari kata  أخلص يخلص إخالصا yang secara bahasa berarti 

yang tulus, yang jujur, yang murni, yang bersih dan yang jernih (shafa) 

naja wa salima (selamat), washala (sampai) dan i’tazala (memisahkan 

diri), atau berarti perbaikan dan pembersihan sesuatu.21 

Sedangkan secara istilah, Muhammad Abduh mengatakan 

ikhlas adalah ikhlas beragama untuk Allah SWT. dengan selalu 

manghadap kepada-Nya, dan tidak mengakui kesamaan-Nya dengan 

makhluk apapun dan bukan dengan tujuan khusus seperti 

menghindarkan diri dari malapetaka atau untuk mendapatkan 

keuntungan serta tidak mengangkat selain dari-Nya sebagai 

pelindung.22 Namun menurut Erbe Sentanu ikhlas merupakan Defaul 

Factory Setting manusia, yakni manusia sudah dilahirkan dengan 

fitrah yang murni dari Ilahi, hanya saja manusia itu sendirilah yang 

senang mengondisikannya sehingga kesempurnaannya menjadi 

berkurang, ini akibat berbagai pengalaman hidup dan ketidaktepatan 

dalam berfikir atau berprasangka, sehingga hidupnya pun menjadi 

penuh kesulitan.23 

20 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h.64. 
21 Taufiqurrohman, Ikhlas Dalam Perspektif Al-Qur’an, Edu Prof, Vol. 1 

No. 2,  2019, h. 94 – 118. 
22 Hasiah, Peranan Ikhlas Dalam Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Darul ‘Ilmi, 

Vol. 1, No. 2, 2013, h. 21 – 44. 
23 Damanhuri, Akhlak Tasawuf, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010), h. 170. 
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Adapun Al-Qurtubi menegaskan bahwa tujuan ikhlas pada 

hakikatnya adalah “untuk meningkatkan martabat umat manusia 

selama di dunia hingga akhirat nanti”. Hal ini di karenakan sikap ikhlas 

tersebut mencerminkan hubungan yang harmonis sesama muslim, 

hubungannya dengan sang pencipta atau khaliq yaitu Allah SWT. serta 

hubungan dengan diri pribadi sebagai seorang muslim yang sejati. 

Ringkasnya, tujuan hidup bahagia dan sejahtera seperti yang diajarkan 

Islam akan dapat dicapai, apabila hal-hal yang menyangkut dengan 

ikhlas itu benar-benar dapat dihayati dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini tentu tidak terlepas dari konsep Islam 

itu sendiri yang mengajarkan manusia untuk meraih kebahagiaan dunia 

dan akhirat.24 

Menurut ulama, ikhlas dibagi mejadi dua yaitu25: 

1. Keikhlasan dalam beramal

Keikhlasan beramal adalah pekerjaan yang dilakukan dengan niat

mendekatkan diri kepada Allah SWT. menggunakan ihwal-Nya dan

menyambut seruan-Nya. Keikhlasan ini ada ketika seseorang hanya

murni mempunyai niat untuk mencari ridha Allah.

2. Keikhlasan mencari pahala

Keikhlasan mencari pahala adalah keinginan memperoleh manfaat

akhirat dengan amal kebajikan. Sehingga seseorang yang melakukan

sesuatu berniat untuk mendapatkan pahala disebut keikhlasan mencari

pahala.

24  Lismijar, Pembinaan Sikap Ikhlas Menurut Pendidikan Islam, Jurnal 

Intelektualita, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 83 – 105. 
25 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, (Jakarta: 

AMZAH, 2012), h. 85 – 86. 
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Berdasarkan kedua macam ikhlas tersebut dapat disimpulkan 

bahwa keikhlasan yang paling tinggi tingkatannya yakni keikhlasan 

dalam beramal, karena keikhlasan tersebut dilakukan ketika seseorang 

melakukakan pekerjaan berniat murni yaitu untuk mencari ridha 

Allah. Keikhlasan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dekat 

dan mencintai Allah SWT. 

Sedangkan keikhlasan mencari pahala merupakan keikhlasan 

tingkatannya di bawah keikhlasan dalam beramal. Hal ini karena di 

dalam tasawuf mencari pahala termasuk salah satu niat yang tidak 

murni karena Allah SWT. karena dia masih mengharapkan sesuatu dari 

pekerjaan yang dikerjakannya yaitu pahala meskipun pahala tersebut 

datangnya dari Allah SWT. 

6. Tawakkal

Dalam Ayyuhā al-Walad Imam Al-Ghazālī berkata:

ن   ع  ي     د  ع  ا و  م  ي  ال ف  ع  ت     لل  ب    ك  اد  ق  ت  اع    م  ك  ح  ت  س  ت    ن  أ    و  ه    و    ل  ك  و  الت م   ن  ع    ن   ت  ل  أ  س  و  
 اَل   ع   ال  ِف    ن  م    د  ه  ت   اج    ن  إ  و    ة  ال  م   ل    ك  ي  ل  إ    ل  ص  ي  س    ك  ل    ر  د   ا ق  م    نم أ    د  ق  ت  ع  ت     ن  أ  
َل   اع  ال    ع  ي  ج     ك  د  اع  س    ن  إ  و    ك  ي  ل  إ    ل  ص  ي    ن  ل    ك  ل    ب  كت  ي    ا َل   م  و    ك  ن  ع    ه  ف  ر  ى ص  ل  ع  

Tawakal ialah menguatkan rasa yakin kepada hal  yang sudah 

Allah swt. janjikan. Artinya, sesuatu yang sudah menjadi ketetapan 

Allah swt. pasti datang, sekalipun semua makhluk dipenjuru dunia 

berusaha menjauhkannya dan hal yang tidak digariskan Allah, maka 

tidak akan datang sekalipun semua alam membantu 26 

Kata tawakkal berasal dari bahasa Arab at-tawakkul yang 

dibentuk dari kata وكل yang berarti mewakilkan atau menyerahkan 

diri. Kata tawakkal juga dapat dimaknai menyerahkan segala perkara 

26 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 63. 



90 

90 

dan usaha yang dilakukan kepada Allah SWT. serta berserah diri 

sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak 

yang mudarat.27 

Dr. Yusuf al-Qaradhawi berkata “Tawakkal adalah bagian dari 

ibadah hati yang paling afdhal, ia juga merupakan akhlak yang paling 

agung dari sekian akhlak keimanan lainnya. Tawakkal adalah 

memohon pertolongan, sedangkan penyerahan diri secara totalitas 

adalah salah satu bentuk ibadah”.28 

Sedangkan M. Qurasih Shihab dalam Al-Misbah menyatakan 

bahwa kata tawakkal juga berakar kata sama dengan wakil, bukan 

hanya penyerahan secara mutlak kepada Allah SWT. Tetapi 

penyerahan tersebut harus didahului dengan usaha manusiawi. 

Menjadikan Allah sebagai wakil berarti seseorang harus meyakini 

bahwa Allah yang mewujudkan segala sesuatu yang terjadi di alam 

raya ini. Juga mengharuskan yang mengangkatnya sebagai wakil agar 

menjadikan kehendak dan tindakannya sejalan dengan kehendak dan 

ketentuan Allah SWT., karena dengan mejadikan-Nya wakil, manusia 

tadi terlebih dahulu telah sadar bahwa pilihan Allah adalah pilihan 

terbaik.29 

Dalam ajaran Islam sikap tawakkal terbagi dalam 3 macam 

yaitu: 

a. Tawakkal pada pekerjaan yang mempunyai sebab dan ‘illat.

27 Miswar, Konsep Tawakkal dalam Al-Qur’an, Ihya Al-Arabiyah, Vol. 4, No. 

1, 2018, h. 30 – 44. 
28  Yusuf al-Qaradhawi, Tawakkal Jalan Menuju Keberhasilan dan 

Kebahagiaan Hakiki, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 5. 
29 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 

Volume 2, h. 268. 
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Tawakkal yang mempunyai sebab dan ‘illat adalah mengharuskan 

manusia berusaha terlebih dahulu sebatas kemampuan yang 

dimilikinya, kemudian bertawakkal kepada Allah SWT.  

b. Tawakkal dalam urusan yang tidak ber’illat.

Misalnya, kematian yang menimpa anak secara tiba-tiba atau harta

benda yang terbakar tiba-tiba. Di saat seperti ini manusia tidak

boleh lemah dan putus asa. Di saat rintangan tidak ada, semua orang

mudah saja mengatakan bahwa pertolongan Allah SWT. akan

datang. Tetapi apabila kesusahan, kecelakaan dan kegoncangan itu

benar-benar telah datang, seakan-akan tertutuplah segala pintu dan

tidaklah nampak harapan.

c. Tawakkal dalam meraih hal yang dicintai oleh Allah berupa Iman.

Tawakkal dalam meraih apa yang dicintai oleh Allah SWT. berupa

Iman adalah seseorang yang berusaha dengan sebab-sebab tertentu,

tanpa hati tergantung kepada sebab tertentu. Serta dia meyakini

bahwa itu semua hanyalah sebab semata dan Allah SWT. yang

menakdirkan dan menentukan hasil dari usahanya. Oleh karena itu,

dengan tawakkal semacam ini membuat beban hidup manusia akan

berkurang dan tidak menjadikan manusia tersebut menjadi stres.30

Ibnu Qoyyim membagi tingakatan tawakkal dalam beberapa 

tingkatan yaitu sebagai berikut: Pertama, Mengenal rabb dan sifat-

sifatnya, baik itu kemampuan kekuasaan kecukupan, berakhirnya 

segala urusan pada ilmunya, keyakinan pada kecukupan dari 

lindungannya dan kesempurnaan pelaksanaan hal yang ditugaskan 

30 Sumiyati, Skripsi: “Konsep Tawakkal Perspektif Al-Qur’an, (Kajian M. 

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)”, (Mataram : UIN Mataram, 2019), h. 46 

– 48. 
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kepadanya bahwasanya makhluk tidak dapat menduduki posisi itu. 

Kedua, Penerapan sebab-sebab, pemeliharaan dan penerapan dalam 

arti kata tawakkal seorang hamba tidak akan lurus dan benar kecuali 

dengan menetapkan sebab-sebab. Hal tersebut karena tawakkal 

merupakan sebab yang paling kuat dalam mengantarkan pelakunya 

untuk sampai kepadanya. Ketiga, Memantapkan hati pada pijakan 

tauhid, dalam hal ini tawakkal seorang hamba dinilai benar sampai 

tauhidnya dinilai benar pula. Hakikat tawakkal adalah tauhid yang 

ada pada hati. Keempat, Menyandarkan hati pada Allah SWT. dan 

merasa tenang dan tentram serta pecaya sepenuhnya terhadap 

pengelolaannya.31 

7. Mengikuti Syari’ah Allah

Imam Al-Ghazālī berkata dalam kitabnya Ayyuhā al-Walad: 

ن    ع ل ك  م و اف ق ا ل لشمر ع  إ ذ  ال ع ل م  و  ال ع م ل  ب غ ي  ل ك  أ ن  ي ك و ن  ق  و ل ك  و  ف  ف  ي  
ل ة    اء  الشمر ع  ض ل   ب ل  آق ت د 

“Perkataan dan pekerjaan harus sesuai dengan syariat. Hal 

itu karena ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan syariat adalah 

sesat”.32 

Secara  bahasa,  syari’ah  mengandung  arti  jalan  menuju  

sumber  air. Jalan menuju  sumber  air  ini  dapat  pula  dimaknai  

sebagai  jalan  ke  arah  sumber  pokok kehidupan. Oleh  karena  itu,  

syari’ah dapat  didefinisikan  sebagai  aturan-aturan yang begitu jelas 

dan bertujuan mengantar manusia kepada  kehidupan.33 

31  Abdullah bin Umar ad-Dumaiji, Hidup Tentram dengan Tawakkal, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 20. 
32 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 51. 
33 Ahmad Faisal, Syariat Islam di Indonesia : Pergulatan antara Sakralitas dan 

Profanitas, Al-Ulum, Vol. 19, No. 1, 2019, h. 27 – 52. 
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Berdasarkan Istilah atau terminologisnya, syari’ah diartikan 

oleh Zuhdi sebagai hukum yang ditetapkan Allah SWT. melalui Rasul 

Nya untuk hamba Nya agar mereka menaati hukum itu atas dasar iman, 

baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah (ibadah mu’amalah) dan 

yang berkaitan dengan akhlak. 

Sedangkan Hanafi memberikan pengertian syari’ah adalah 

semua hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambaNya 

yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum 

tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan maupun 

mengenai hal yang berhubungan dengan kepercayaan.34 

Imam Ibnu Al-Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa 

syari’ah Allah diturunkan secara sempurna untuk menegakkan 

kehidupan manusia, sebagai makanan untuk menjaga kehidupan, 

sebagai obat dari segala penyakit, yang apabila manusia menerapkan 

syari’ah maka mereka telah memberikan perlindungan pada kehidupan 

dan telah memberi benteng dari segala marabahaya kehidupannya. 

Adapun tujuan khusus dari syari’ah adalah untuk memberikan 

kemaslahatan dalam setiap sisi kehidupan manusia, seperti tujuan 

syari’ah untuk kemaslahatan pada jiwa manusia, keturunan, keluarga, 

untuk kemaslahatan pada harta benda, untuk kemaslahatan pada aspek 

mu’amalah dan masalah kejahatan (kriminal), yang dalam ilmu fikih 

biasa disebut dengan istilah Maqosidu al-Syari’ah al-Khamsah.35 

Urutan kelima al-maqashid al-khamsah tersebut sebagai 

berikut : 

34 Andi Safriani, Positivisasi Syari’at Islam di Indonesia, Al-Qadau, Vol. 4, 

No. 2, 2017, h. 313 – 322. 
35 Andi Wahyu Irawan, Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era 

New Normal, FENOMENA, Vol. 12, No. 1, 2020, h. 89 – 106. 
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1. Memelihara Agama (al-din).

Agama harus dipelihara karena agama merupakan 

kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyari’atkan Allah 

SWT. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan 

hubungan antar sesamanya. Allah SWT. mensyari’atkan untuk 

mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikannya dengan cara 

mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu syahadat, 

mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan 

melakukan haji bagi orang yang mampu. Allah SWT. juga 

mewajibkan mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat 

yang baik. Allah SWT. juga mensyari’atkan untuk menjaga agama, 

maka dari itu wujudlah konsep jihad demi melawan siapa saja yang 

berusaha merusak Islam. Begitu juga konsekwensi murtad, 

penyesatan dan lain-lain. 

Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban 

jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk 

menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan 

manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar ma’ruf nahy 

munkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi 

pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan 

tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. 

Menurut Al-Amidy bahwa dalam tataran umum agama 

harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini 

menyangkut ushul al-din, sedangkan dalam hal tertentu jiwa dan 
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harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama 

(mustatsnayyat).36 

2. Memelihara Jiwa

Syari’at Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, 

maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang 

penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-

siakan lenyaplah sang mukallaf dan pada gilirannya lenyaplah akan 

membawa kepada hilangnya agama. Mukallaf adalah jiwa yang 

terpelihara. Adapun jiwa yang lain seperti nyawa orang yang 

diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syari’at, 

karena ia adalah musuh dari Islam. 

Ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syari’at 

diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka 

memberikan contoh terhadap aturan-aturan syari’at yang 

diturunkan Allah berkenaan dengan hal yang dimaksud, yaitu 

membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syari’at, diwajibkannya 

hukuman qishas dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh 

diri, tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin dan 

banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka 

memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia 

dan hal itu berkaitan dengan maslahah dharuriyat.37 

3. Memelihara Akal (al-aql).

36  Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, 

Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah, Al-Qishthu, Vol. 13, No. 1, 

2015, h. 15 – 30. 
37 Ismardi Ilyas, Stratafikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan 

dan Penerapannya, Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, 2014, h. 13 – 20. 
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Memelihara (menjaga) akal : Akal adalah sebuah nikmat 

yang agung. Allah SWT. memberinya agar membedakan antara 

manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT. 

mensyari’atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk 

memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat 

menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak 

atau melemahkan akal. Oleh karena itu, sebuah hukuman akan 

didapatkan bagi seseorang yang memakan sesuatu yang dapat 

menghilangkan akal. 

4. Memelihara Keturunan (al-nasl).

Memelihara (menjaga) keturunan : Karena itu syari’at tetap 

melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat 

menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman 

bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya 

nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.38 

5. Memelihara Harta

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah 

perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan 

banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya. Pemeliharaan harta 

harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkannya secara benar 

dan baik. Untuk kesinambungan harta tersebut, maka manusia 

diperintahkan untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang 

mereka miliki.39 

38 Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, 

Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Maslahah, Al-Qishthu, Vol. 13, No. 

1, 2015. 
39 Ismardi Ilyas, Stratafikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan dan 

Penerapannya, Hukum Islam, Vol. XIV, No. 1, 2014. 
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8. Belajar Ilmu, Mengamalkan dan Mengajarkannya Kepada Manusia

ل  ع م ل  ل  ي ك و ن  ال ع ل م  ب ل  ع م ل  ج ن  و ن  و  ال ع م ل  ب    
“Ilmu tanpa diamalkan adalah suatu kegilaan dan amal tanpa 

disertai ilmu adalah sia-sia”.40 

Seseorang yang berilmu, namun ia tidak mau mengamalkan 

ilmunya, maka dia termasuk orang yang merugi. Imam Al-Ghazālī 

mengatakan dalam Ayyuha al-Walad, orang yang berilmu tetapi tidak 

mengamalkan ilmunya diumpamakan seperti seorang pemberani yang 

membawa beberapa senjata, namun saat ada singa yang datang 

menyerang, ia tidak menggunakan senjata tersebut untuk melawan 

singa tersebut, sehingga senjata tadi tidak bermanfaat sama sekali.41 

Begitulah seseorang yang telah mempelajari banyak ilmu, 

namun ia tidak mengamalkannya, maka semua ilmunya tidak 

bermanfaat. Bahkan jika seseorang tersebut telah belajar ilmu selama 

seratus tahun dan menghimpun seribu kitab, dia tidak akan mendapat 

rahmat Allah kecuali dengan mengamalkan ilmu-ilmu tersebut.42  

9. Mencari Guru (Mursyid)

ب غ ي ل لسمال ك  ش ي خ  م ر  ف اع ل م   ق  الس و ء  م ن ه  أ نمه  ي  ن   د  م ر ب   ل ي خ ر ج  الخ ل   ش 
 ب ت  ب ي ت ه  و  َي  ع ل  م ك اَن  ا خ ل ق ا ح س ن ا 

“Ketahuilah, seorang yang menuju ke jalan Allah hendaknya dia 

memilih guru yang mursyid dan pandai. Hal tersebut agar guru bisa 

menghilangkan tingkah laku yang buruk dan menggantinya dengan 

tingkah laku yang baik lewat pendidikan yang diberikannya”.43 

40 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 45. 
41 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 39. 

42 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 40. 
43 Imam Al-Ghazālī , Ayyuhā al-Walad, h. 60. 
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Maka hendaklah seorang murid itu mencari guru yang alim 

sehingga bisa menuntunnya menuju jalan kebenaran. Adapun sifat-

sifat guru (mursyid) telah disebutkan Imam Al-Ghazālī: 

a. Bersifat zuhud. Yaitu tidak mencintai dunia dan kedudukan

(pangkat).

b. Guru tersebut telah berguru pada guru yang mursyid dan gurunya

yang mursyid itu juga telah berguru pada guru yang mursyid juga

sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga silsilah guru yang

mursyid ini sampai pada Nabi Muhammad.

c. Guru tersebut telah berhasil mendidik dirinya sendiri dengan

sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur, banyak shalat,

sedekah dan puasa.

d. Memiliki akhlak yang mulia.44

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nilai-nilai 

pendidikan religius dalam kitab Ayyuhā al-Walad menurut Imam Al-

Ghazālī ada Sembilan, yaitu: iman kepada Allah, taat beribadah, 

beribadah pada malam hari, istiqamah, ikhlas, tawakkal, mengikuti 

syariah Allah, belajar ilmu dan mengamalkannya dan mencari guru 

(mursyid). 

B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Religius dalam Kitab Ayyuhā al-

Walad Dengan Tujuan Pendidikan Islam 

Mengenai tujuan pendidikan, Imam Al-Ghazālī berkata: 

ص ة  ال ع ل م  أن  ت  ع ل م  أ نم الطاع ة  و  ال ع ب اد ة  م ا ه ي    خ ل 
“Intisari dari ilmu adalah ketaatan dan ibadah.”45 

44 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 60 – 61. 
45 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 50. 
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Beliau juga berkata: 

اء  اَّلل    ل و  ك ان   و اه  ل ك ان  ن د   ال ع ل م  ال م ج رمد  ك اف ي ا ل ك  و  ل  ت  ت اج  ا ل  ع م ل  س 
ت  غ ف ر  ؟ ه ل  م ن    ة  ت  ع ال  : ه ل  م ن  س ائ ل  ؟ ه ل  م ن  م س  ئ ب  ؟ ض ائ ع ا ب ل  ف ائ د  َت 

“Seandainya ilmu tanpa amalan itu sudah cukup bagimu, maka 

seruan Allah yang suci ; adakah di sana orang yang meminta sesuatu 

?adakah di sana orang yang memohon ampunan ?adakah di sana orang 

yang yang bertaubat ? tidak akan berfaidah”.46 

Dari pernyataan Imam Al-Ghazālī tidak mengatakan secara langsung 

kata pemdidikan. Namun kata ilmu tersebut dapat ditransformasikan 

dengan kata pendidikan. Menurut Imam Ghazali, bila seseorang telah taat 

kepada Allah dan beribadah, maka artinya dia telah memahami inti dari 

ilmu. 

Dalam konsep Islam, pendidikan berlangsung sepanjang kehidupan 

manusia. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam pada dasarnya 

sejajar dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk 

Allah dan khalifah di bumi. Sebagaimana yang dikatakan Hasan 

Langgulung bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menjadikan manusia 

seorang ‘abid.47 Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Prof. Dr. H. 

Abuddin Nata, M.A., yaitu dapat dirumuskan untuk membina dan 

mengarahkan agar manusia berpotensi untuk berbuat baik, beriman dan 

tunduk kepada Allah SWT.48 

46 Imam Al-Ghazālī, Ayyuhā al-Walad, h. 47. 
47  Farida Jaya, Konsep Dasar dan Tujuan Pendidikan Dalam Islam: Ta’lim, 

Tarbiyah dan Ta’dib, Jurnal Tazkiya, Vol. 9, No. 1, 2020, h. 63 – 79. 
48 Ilma Ayunina, dkk. Tujuan Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter 

Siswa di Era Digital, Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 

1 – 19. 
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Menurut Ramayulis, aspek-aspek tujuan pendidikan Islam, sebagai 

bagian intergral yang perlu dikembangkan dalam tujuan pendidikan Islam, 

meliputi empat hal, yaitu: pertama, tujuan jasmaniah dimaksudkan untuk 

membentuk manusia muslim yang sehat dan kuat, serta memiliki 

keterampilan yang tinggi. Kedua, tujuan rohaniah yaitu berkaitan dengan 

kemampuan manusia menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah 

keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT dengan tunduk dan patuh 

kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkan-Nya dengan meneladani 

Rasulallah Saw. Ketiga, tujuan akal yaitu pengembangan aspek inteligensi 

sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena ciptaan Allah 

SWT di alam raya ini. Keempat, tujuan sosial  yaitu pembentukan 

kepribadian manusia yang utuh sebagai bagian dari masyarakat yang 

majemuk.49 

Dalam kitab Ayyuhā al-Walad Imam Al-Ghazālī telah menjelaskan 

tujuan pendidikan yaitu ketaatan dan ibadah. Beliau mengatakan bahwa 

jika arti ketaatan dan ibadah sudah dipahami, maka berarti inti dari ilmu 

juga sudah dimengerti. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menuntut 

ilmu, seseorang akan semakin mendekatkan  diri kepada Allah, sehingga ia 

akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.  

Menurut penulis, tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Imam Al-

Ghazālī di dalam kitab Ayyuhā al-Walad ini mempunyai arti yang sama 

dengan tujuan pendidikan Islam, yakni untuk beribadah dan taqarrub 

ilallah, hingga semakin dekat kepada-Nya. Dengan demikian kesimpulan 

adalah relevansi nilai-nilai pendidikan religius dalam kitab Ayyuhā al-

Walad menurut Imam Al-Ghazālī dengan tujuan pendidikan Islam adalah 

49 Firmansyah, Tinjauan Filosofis Tujuan Pendidikan Islam, Ta’lim: Jurnal Studi 

Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 47 – 63. 
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sangat relevan, yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah 

untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil uraian uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai pendidikan religius menurut Imam 

Al-Ghazālī dalam kitab Ayyuhā al-Walad ada sembilan, yaitu iman kepada 

Allah, taat beribadah, beribadah pada malam hari, istiqamah, ikhlas, 

tawakkal, mengikuti syariah Allah, belajar ilmu, mengamalkan dan 

mengajarkannya dan mencari guru (mursyid). 

Adapun tujuan pendidikan religius menurut Imam Al-Ghazālī yang 

ada pada kitab Ayyuhā al-Walad adalah sangat relevan dengan tujuan 

pendidikan Islam, yaitu untuk sama-sama memiliki tujuan untuk 

beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat.  

B. Saran 

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, agar penulis lebih semangat lagi dalam 

mengembangkan penelitian-penelitian yang lain, khususnya penelitian 

tentang pendidikan religius. Mengingat semakin berkembangnya 

teknologi sebagai dampak dari globalisasi, semakin besar pula 

perubahan-perubahan yang datang, baik itu perubahan positif maupun 

perubahan negatif.  

2. Bagi Pendidik

Diharapkan kepada para guru/para pendidik untuk bisa menjadi 

referensi sumber materi dalam rangka pembentukan karakter religius 

kepada peserta didik yang bisa diaplikasikan dalam pengajaran dan 

memberikan keteladanan bagi peserta didik. 

3. Bagi siswa
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Diharapkan kepada siswa agar bisa meneladani pendidikan 

karakter yang terkandung dalam kitab Ayyuhā al-Walad karya Imam 

Al-Ghazālī dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam kehidupan 

sekolah maupun kehidupan lingkungan masyarakat.
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