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ABSTRAK
IMPLEMENTASI KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK
IMAM AL-GHOZALI DI PONDOK PESANTRENNURUL ULUM
DI DUSUN KAUMAN DESA KOTAGAJAH
KECAMATAN KOTAGAJAH
LAMPUNG TENGAH
Oleh:
NANANG ARDIANTO
Akhlak merupakan modal pokok dalam memajukan suatu bangsa karena
modal pokok dalam pembangunan adalah akhlakul karimah dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu pembinaan moral tersebut adalah
pembinaan dalam pendidikan. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan
Islam yang lebih dipercayai oleh kalangan masyarakat sebagai pembentuk akhlak
anak didik yang paling efektif dan memiliki tujuan yang tak jauh beda dengan
pendidikan umum. Pendidikanakhlakdalam Islam adalahpendidikan yang
mengakuibahwadalamkehidupanmanusiamenghadapihalbaikdanhalburuk,
kebenarandankebatilan, keadilandankezaliman, sertaperdamaiandanpeperangan.
Pertanyaan penelitian ini antara lain; 1) Bagaimana Implementasi
pendidikan Imam Al Ghazali; 2) Apa saja upaya dalam mengimplementasikan
pendidikan Imam Al Ghazali; 3) Faktor pendukung dan penghambat yang dialami
pengasuh PPNU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali serta upaya-upaya apa
saja yang dilakukan pengasuh dan ustadz dalam mengimplementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali, dan faktor pendukung dan penghambat apa
saja yang dialami oleh pengasuh dan ustadzdalam mengimplementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah
pengasuh,ustadz dan santripondok pesantren Nurul Ulum. Tempat penelitian
dilakukan di pondok pesantren Nurul UlumKotagajah Kabupaten Lampung
Tengah. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk yang
sesuai sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kemudian data dianalisis dan
diambil kesimpulan.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1)Implementasi Konsep
pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali dikategorikan sudah baik pelaksanaanya,
ditunjukkan melalui kontribusi pengasuh dan ustadz membuat jadwal mengaji dan
sumbangsih keilmuan; 2)Upaya yang dilakukan pengasuh dan ustadz dalam
mengimplementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali yaitu: a)
Memberikan bimbingan; b)Memberikan Tausiyah; c) Memberikan Keteladanan;
d) Menerapkan Pembiasaan;3) Faktor pendukung dalam mengimplementasi
konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali yaitu: a) Kerjasama antara pengasuh
dengan ustadz; b) Dukungan Orang Tua; c) Fasilitas. 4) Faktor penghambat dalam
mengimplementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali yaitu: a) Sifat
Keduniawian; b) Terbatasnya Sarana dan Prasarana
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MOTTO



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil
itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS.
Al-Maidah: 8)1

1

QS. Al-Maidah (5): 8
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan mahluk Allah SWT yang diciptakan secara
sempurna dan dilengkapi dengan akal, pikiran serta nafsu, sehingga manusia
mampu menerima wahyu yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan
kesempurnaan tersebut maka manusia dituntut untuk menuntut ilmu sebagai
pengangkatan derajat manusia dan kualitas hidup. Namun ilmu yang tidak
kalah pentingnya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan ahklak, oleh
sebab itu tujuan utama Allah SWT menurunkan Nabi Muhammad untuk
memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana firman Allah SWT. yang
berbunyi:

             
   
Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rosulullah itu suri tauladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiyamat dan yang banyak mengingat Allah”.)AlAhzab: 21).1
Manusia tidak akan lepas dari kegiatan pendidikan, baik pendidikan
dalam bentuk fisik mau pun pendidikan dalam bentuk psikis. Pendidikan
merupakan faktor yang sangat penting dalam memperbaiki kehidupan sosial
1

QS. Al-Ahzab (33): 21
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guna menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup masyarakat. Manusia
sebagai warga masyarakat dengan berbagai lapisannya, berhak mendapatkan
pendidikan yang layak, sehingga dalam hidup dan kehidupannya mempunyai
tendensi kearah kemajuan dan perkembangan yang positif, kearah yang lebih
baik dari sebelumnya.
Akhlak merupakan modal pokok dalam memajukan suatu bangsa
karena modal pokok dalam pembangunan adalah akhlakul karimah dan
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu pembinaan moral
tersebut adalah pembinaan dalam pendidikan. Pondok pesantren merupakan
lembaga pendidikan Islam yang lebih dipercayai oleh kalangan masyarakat
sebagai pembentuk akhlak anak didik yang paling efektif dan memiliki tujuan
yang tak jauh beda dengan pendidikan umum. Pendidikan akhlak dalam Islam
adalah pendidikan yang mengakui bahwa dalam kehidupan manusia
menghadapi hal baik dan hal buruk, kebenaran dan kebatilan, keadilan dan
kezaliman, serta perdamaian dan peperangan. Upaya untuk menghadapi halhal yang serba kontra tersebut, Islam telah menetapkan nilai-nilai dan prinsipprinsip yang membuat manusia mampu hidup di dunia. Sehingga manusia
mampu mewujudkan kebaikan di dunia dan akhirat, serta mampu berinteraksi
dengan orang-orang yang baik dan jahat.
“Akhlak adalah Al-Khuluq (jamaknya Al-Akhlaq) ialah ibarat (sifat
atau keadaan) dari perilaku yang konstan (tetap) daridirinya tumbuh
perbuatan-perbuatan dengan wajar dan mudah, tanpa memerlukan
pikiran dan pertimbangan. Akhlak yang sesuai dengan akal pikiran dan
syariat dinamakan akhlak mulia dan baik, sebaliknya akhlak yang tidak

3

sesuai (bertentangan) dengan akal pikiran dan syariat2dinamakan akhlak
sesat dan buruk, hanya menyesatkan manusia belaka.
Pada hakikatnya Akhlak menurut Al-Ghazali itu harus mencakup dua
syarat diantaranya yang pertama bahwa perbuatan itu harus konstan, yaitu
dilakukan berulang kali kontinu dalam bentuk yang sama, sehingga dapat
menjadi kebiasaan (habit forming). Sedangkan syarat yang kedua adalah
bahwa perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud
refleksi dari jiwanya tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena
adanya tekanan, paksaan-paksaan dari orang lain dan bujukan-bujukan yang
indah dan sebagainya.
Tujuan pondok pesantren secara luas untuk membina kepribadian para
santri keagamaan pada semua segi kehidupan serata menjadikan santri sebagai
manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan
pondok pesantren secara khusus mendidik santri agar menjadi kader-kader
ulama yang memiliki pengetahuan agama serta mengamalkannya baik bagi
diri sendiri maupun masyarakat.
Fungsi pondok pesantren adalah sabagai tempat pendidikan bagi para
penuntut ilmu serta sebagai tempat penyabaran ajaran Islam, maka dengan
demikian setiap muslim yang memiliki ilmu pengetahuan berkewajiban
menyebarkan ilmunya kepada orang lain yang belum mengetahuinya.
Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat : 125:

2

102-103

Zainuddin, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.
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Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih
mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk".) An-Nahl : 125).3
Pondok pesantren selain ingin mendidik kader-kader ulama‟ yang
memiliki pengetahuan yang luas, akhlak atau budi pekerti merupakan hal yang
sangat ditekankan pada diri setiap santri. Hal ini bisa dibuktikan dengan
adanya beberapa mata pelajaran yang diberikan di Pondok Pesantren Nurul
„Ulum, disamping diajarkan ilmu tata Bahasa Arab, Fiqih, Tafsir, Hadist, juga
di ajarkan kitab-kitab akhlak seperti Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah,
Ta‟limul Muta‟llim, serta kitab khusus yang berisikan tentang ilmu tasawuf
yakni ihya‟ ulumudin.
“Ada dua cara untuk mendapatkan akhlak yang baik. Pertama,
“dengan karunia Tuhan sempurnanya fitrah (ciptaan pertaman), di
mana manusia itu diciptakan dan dilahirkan dengan sempurnanya
akalnya dan bagus budi pekertinya. Mencukupkan kekuatan nafsu
syahwat dan sikap marah. Bahkan nafsu syahwat dan sifat marah itu
dijadikan lurus dan tunduk pada akal dan syara‟.
Kedua,
“mengusahakan budi pekerti ini dengan mujahadah dan latihan.
Maksudnya adalah mendorong jiwa dan hati untuk mengerjakan
perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh budi pekerti yang dicari,
mislanya menginginkan berhasil untuk dirinya budi pekerti yang
pemurah maka jalannya agar ia member beban pada dirinya
melakukan perbuatan-perbuatan pemurah yaitu memberikan harta,
Sehingga membiasakan hal tersebut dan memperjuangkannya.
Sehingga pembiasaan tersebut menjadi watak dan tabiat
baginya
kemudian ia menjadi seorang yang memiliki sifat pemurah”4.
3

QS. An-Nahl (16): 125
Imam Al-Ghozali, Ihya‟ „Ulumuddin, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, (Semarang: AsySyifa Perss, 2009), Jilid V, h. 123
4
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ada dua cara untuk mendapatkan
akhlak yang baik, pertama akhlak itu merupakan karunia Allah yakni akhlak
yang dimiliki dari sejak lahir, yang kedua akhlak itu didapat dengan jalan
latihan yang panjang, keras dan penuh perjuangan.
Berdasarkan hasil Pra-survey yang penulis laksanakan pada tanggal 08
Januari 2017, melalui wawancara penulis dengan pengasuh pondok pesantren
bahwa, pembelajaran pendidikan akhlak Imam Al-Ghozali di pondok
pesantren Nurul „Ulum menggunakan konsep pendidikan akhlak Imam AlGhozali, hal ini dibuktikan dengan pengajaran kitab Ihya‟ „Ulumuddin dua
kali dalam sehari yakni ba‟da subuh (06,00 WIB-06,45 WIB) dan ba‟da
dzuhur(14,20 WIB-15,15 WIB).5 Selanjutnya Ustadz menyatakan bahwa,
pondok pesantren sudah melaksanakan pendidikan akhlak Al-Ghozali dengan
baik, namun dengan demikian masih sebagaian kecil santri yang memiliki
akhlak yang kurang baik.6
Pemikiran Al-Ghozali tentang akhlak merupakan khasanah keilmuan
Islam yang seharusnya diwariskan dan dipelajari oleh generasi muslim,
khususnya bagi kalangan santri di pondok pesantren. Pemikiran Al-Ghozali
dapat dijadikan rujukan dalam rangka memecahkan problematika pendidikan
saat ini, khususnya tentang pendidikan akhlak. Oleh karena itu penulis tertarik
untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Konsep Pendidikan
5

Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Bapak KH. Drs. Ngaliman Marzuki,
M.Pd.I atau diwakilkan putranya Dr. Andi Ali Akbar, M.Pd, pada tanggal 08 Januari 2017 pukul
09.30
6
Wawancara dengan Ketua/lurah Pondok Pesantren Saudara Misbahul Huda, S.Pd.I,
pada tanggal 08 Januari 2017 pukul 14.00
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Akhlak Imam Al-Ghozali di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kauman
Kotagajah Lampung Tengah”.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam skripsi
ini akan penulis fokus penelitian ini, mengingat Konsep Pendidikan Akhlak
Imam Al-Ghazali mencakup berbagai macam konsep akhlak yang sangat luas,
maka peneliti memfokuskan Implementasi Konsep Pendidikan Akhlak Imam
Al-Ghazali pada Kitab Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa).
C. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al-Ghozali di
Pondok Pesantren Nurul Ulum Kauman Kotagajah Lampung Tengah?
2. Apa saja upaya dalam mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak
Imam Al-Ghozali di pondok pesantren Nurul Ulum Kauman Kotagajah
Lampung Tengah?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami pengasuh dan
ustadz dalam mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam AlGhozali di pondok pesantren Nurul Ulum Kauman Kotagajah Lampung
Tengah?

7

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah, untuk:
a. Mengetahui implementasi konsep pendidikan akhlak Imam AlGhozali di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kauman Kotagajah
Lampung Tengah
b. Mengetahui kendala yang dialami untuk mengimplementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al-Ghozali di pondok pesantren Nurul Ulum
c. Mengetahui

upaya

pondok

pesantren

Nurul

Ulum

dalam

meningkatknt akhlak santri
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti untuk
menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pendidikan khususnya
terkait masalah implementasi konsep pendidikan akhlak Imam AlGhozali di Pondok Pesantren Nurul Ulum.
b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para pelajar mengenai
implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al-Ghozali di Pondok
Pesantren Nurul Ulum.
c. Sebagai bagian dari penyelesaian program studi pada Insitut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro dan merupakan pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang kedua.

8

E. Penelitian Relevan
Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan IAIN Metro, penulis
menemukan karya tulis ilmiah yang secara umum relevan dengan penelitian
yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:
1. Karya tulis ilmiah tersebut berjudul “Konsep Pendidikan Islam Perspektif
Imam Al-ghozali”, karya Norma Fitria, mahasiswi Jurusan Tarbiyah,
Program Study Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Jurai Siwo Metro
tahun 2013.7 Karya tulis di atas memiliki kesamaan yakni meneliti tentang
konsep pendidikan Imam Al-Ghozali akan tetapi pada penelitian di atas
lebih menekankan pada konsep pendidikan Al-Ghozali secara umum, tidak
secara khusus mengkaji tentang akhlak dan penelitian di atas bersifat
pustaka. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis bersifat
lapangan dan lebih menekankan pada konsep akhlak.
2. Karya tulis ilmiah berjudul “Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali
(Studi Analisis Kitab Ihya‟ Ulumuddin)”, Nama Paryono mahasiswa
Jurusan Tarbiyah, Program Study Pendidikan Agama Islam (PAI) Salatiga
tahun 2014.8
Berdasarkan kedua penelitian di atas telah jelas mengenai persamaan
dan perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan hasil penelitianpenelitian yang sudah ada. Oleh karena itu penelitian yang berjudul

7

Norma Fitria, “Konsep Pendidikan Islam Perspektif Imam Al-ghozali”: Skripsi (Metro:
Perpustakaan STAIN, 2013)
8
Paryono, “Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali (Studi Analisis Kitab Ihya‟
Ulumuddin)”, Skripsi (Salatiga: Perpustakaan STAIN Salatiga, 2014)
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“Implementasi Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al-Ghozali di Pondok
Pesantren Nurul Ulum” dapat dilaksanakan karena masalah yang akan diteliti
bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Konsep Pendidikan Akhlak
1. Pengertian Konsep Pendidikan Akhlak
Pendidikan

akhlak

adalah

suatu

sistem

pendidikan

yang

memungkinkan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan theologi Islam,
sehingga ia dengan mudah dapat membentuk hidupnya sesuai dengan
ajaran Islam.1
“Pendidikan akhlak menurut pendapat ahli adalah keadaan jiwa yang
menyebabkan seseorang bertindak tanpa dipikirkan terlebih dahulu.
Ia menyebutkan adanya dua sifat yang menonjol dalam jiwa
manusia, yaitu sifat buruk dari jiwa yang pengecut, sombong, dan
penipu, dan sifat jiwa yang cerdas yaitu adil, pemberani, pemurah,
sabar, benar, tawakal, dan kerja keras.”2
Sedangkan menurut pendapat ahli menyatakan bahwa, pendidikan
akhlak sama dengan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup
setiap Muslim, yaitu untuk menjadi hamba Allah yakni hamba yang
percaya dan menyerahkan diri kepada-Nya dengan memeluk Islam.3
Selanjutnya menurut pendapat ahli pendidikan akhlak diartikan
sebagai latihan mental dan fisik yang menghasilkan manusia yang

1

Silahuddin, Pendidikan Dan Akhlak (Tinjauan Pemikiran Iman Al-Ghazali), (Jurnal
Kependidikan dan Keislaman, Tarbiyah, Vol. XXIII, No. 1, Januari-Juni 2016), h. Lihat juga Fauzi
Saleh, Alimuddin, Pendidikan Islam Solusi Problematik Modern (metode pembinaan anak pada
masa pubertas), (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h. 8
2
Syahrial Zulkapadri, Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Akhlak (Studi
Perbandingan), (Jurnal At-Ta‟dib, Vol. 9, No. 1, Juni 2014), h. 114 lihat juga Ibn Miskawaih,
Tahdzib al-Akhlak, (Beirut: Dar el Kutb al-Taymiyyah, 1405H/ 1985M), p. 21.
3
Ahmad D. Marimba, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 48-49
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berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung
jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah SWT.4
Berdasarkan pengertian pendidikan akhlak di atas, penulis
berpendapat bahwa konsep pendidikan akhlak adalah suatu cabang disiplin
ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dengan tuhan-Nya dan
manusia dengan manusia, yang bersumber dari dorongan jiwa supaya
manusia bisa berbuat baik dan menghindarkan dari keburukan. konsep
pendidikan akhlak juga bisa diartikan sebagai tata cara untuk membentuk
kepribadian yang baik, supaya manusia dapat mencapai kedudukan insan
khamil.
2. Tujuan Pendidikan Akhlak
“Tujuan akhir dalam kegiatan pendidikan ada dua, yakni: pertama,
tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan
diri kepada allah SWT. kedua, kesempurnaan insani yang bermuara
pada kebahagian dunia dan akhirat. Karena itu ia bercita-cita
mengajarkan manusia agar mereka sampai pada sasaran-sasaran
yang merupakan tujuan akhir dan maksud pendidikan itu. Tujuan
ini Nampak bernuansa religious dan moral, tanpa mengabaikan
masalah duniawi5.
Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa, tujuan pendidikan
akhlak ialah:

a. Supaya dapat terbiasa berbuat melakukan hal yang baik, indah,
mulai, terpuji, serta menghindari yang buruk, jelek, hina dan
tercela;

4

Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Prespektif Al-Qur‟an, (Jakarta : Amzah, 2007),

h. 22
5

Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo,
2000), H. 86.
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b. Supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan
sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis;
c. Memantapkan rasa keagamaan sesama siswa, membiasakan diri
berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang
rendah;
d. Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri,
menguasai emosi, tahan menderita dan sabar;
e. Membimbing siswa kearah sikap yang sehat yang dapat
membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai
kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang
lemah dan menghargai orang lain;
f. Membiasakan siswa bersikap sopan dan santun dalam berbicara
dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah;
g. Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah
SWT dan bermuamalah yang baik;6
“Selanjutnya pendapat lain menyatakan bahwa, tujuan pendidikan
ialah pendidikan individu dalam Islam mempunyai tujuan yang
jelas dan tertentu yaitu, menyiapkan individu untuk dapat
beribadah kepada Allah SWT. dan tak perlu dinyatakan lagi bahwa
totalitas agama Islam tidak membatasi pengertian ibadah pada
shalat, shaum dan haji; tetapi setiap karya yang dilakukan
seseorang muslim dengan niat untuk Allah SWT semata merupakan
ibadah.7
“Tujuan pendidikan pada dasarnya menurut al-Ghazali adalah
pendidikan akhlak, sehingga ia merumuskan tujuan pendidikan
untuk menghilangkan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak
yang baik. Selanjutnya dalam kitab “Maw‟idzāt al-Mu‟minīn” ia
menerangkan hakikat akhlak adalah keadaan atau konstitusi jiwa
yang tetap (konstan) yang menjadi sumber lahirnya perbuatan
secara wajar, mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pikiran.
Dan pada akhirnya, secara lugas al-Ghazali mengemukakan dua
tujuan yang akan dicapai; pertama, kesempurnaan manusia yang
bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kesempurnaan
manusia yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan
akhirat.8

6

Zahrudin, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), H. 136
Yusuf Muhammad Al-Hasan, Pendidikan Anak Dalam Islam, Jurnal Penelitian (Jakarta:
Al-Sofwa, 2010), H. 3
8
Nur Hamim, Pendidikan Akhlak Komparasi Konsep Pendidikan Ibnu Miskawaih Dan
Al-Ghazali, (Jurnal Penelitian Studi Keislaman: Fakultas Tarbiyah Iain Sunan Ampel Surabaya,
2014), H. 32-33
7
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Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa, tujuan
akhir dari pendidikan adalah kesempurnaan insani, yakni kesempurnaan
insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada allah.ketika manusia
telah sampai pada taraf kesempurnaan insani tersebut maka manusia akan
memiliki sebuah norma-norma dan etika dalam kehidupan yang sesuai
dengan ajaran agama Islam.
3. Dasar-dasar Pendidikan Akhlak
“Dasar pendidikan adalah merupakan masalah yang sangat
fundamental dalam pelaksanaan pendidikan, dikarenakan dasar
merupakan penentu corak serta isi dari pada tujuan pendidikan itu
sendiri. Sedangkan fungsi dasar ialah memberikan arah kepada
tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk
berdirinya sesuatu.”9
Keutamaan-keutamaan akhlak yang baik dalam Al-Qur`an dan AsSunnah terdapat banyak nash yang menganjurkan untuk berakhlak baik
dan memuji orang-orang yang menghiasi diri mereka dengannya, serta
menyebutkan keutamaan-keutamaan yang diperoleh oleh mereka yang
memiliki akhlak yang baik, diantaranya sebagai berikut, a) Akhlak yang
Baik penyebab masuk surga; b) Akhlak yang baik dicintai Allah; c)
Akhlak baik menjadi pemberat timbangan amal; d) Akhlak yang baik
meninggikan derajat; yang mana akan dipaparkan sebagai berikut:10

9

M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), H. 4
http://www:hambaallah.net/2014/12/keutamaan-akhlak-dalam-islam.html?m=1
diunduh pada tanggal 30 Oktober 2017
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1) Akhlak yang baik merupakan penyebab masuknya si pemilik akhlak
tersebut ke dalam jannah (surga) Nabi shallallahu „alaihi wa
sallam bersabda:

علَ ْي ِه
ُ  قَ َل َر:ي هلل عنه قل
َ ُصلًَّ هللا
ِ س ْى ُل
َ َو
ِ ً هُ َزي َْزة َر
َ هلل
ْ ع ْن أ َ ِب
َ ض
سلَّ َم (أ َ ْ َ ُز َ يُ ْ ِ ُل ْا َ نَّتَ َ ْ َى ي هللاُ َو ُ ْ ُن ْا ُ لُ ِ ) أ َ ْ َز َجهُ ا ِت ّ ْز ِ ذِي
َ َو
ص ِ ْ هُ ْا َ ِ ْم
َ َو
Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah SAW. bersabda,
(banyaknya perkara yang bisa memasukkan kesurga adalah
taqwa kepada Allah SWT. dan bagusnya akhlak)”. (HR. AtTarmidzi: Shahih Hakim)11
2) Akhlak yang baik merupakan penyebab seorang hamba dicintai oleh
Allah Ta‟ala Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

. َ ُهللا أ َ ْ َ نُ ُه ْم ُ ل
ِ ًَهللا ِإا
ِ ِ َأ َ َ بُّ ِعب
Artinya: “Hamba Allah yang paling dicintai adalah yang paling baik
budi pekerti.” ( Shahihul Jami‟ Ash Shaghir 179)12
3) Akhlak yang baik mendapatkan timbangan yang paling berat di hari
kiamat Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

علَ ْي ِه
ُ  قَ َل َر:ي هلل عنه قل
َ ُصلًَّ هللا
ِ وعن أبً ا ّرد ء َر
َ ِس ْى ُل هلل
َ ض
ي ِ ْي َ ِا ِ ْن ُ ِْن ُ لُ ٍء ) أ ز جه أبى د ود و اتز
َ َو
ْ ِ يءٍء
ْ َ سلَّ َم ( َ ِ ْن
ذيوص ه
11

Mahmud Amin Nawawi, Bulughul Marom, Edisi Revisi ( kota: penerbit, tahun), h. 344
Jalaluddin As-Suyuthi, Shahih Al Jami‟ Ash- Shaghir, Edisi Revisi Jilid I (Jakarta: AlMaktab Al- Islami, 2004), h. 158
12
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“Artinya: “Dari Abu Darda‟ RA, berkata: Nabi SAW bersabda, sesuatu
yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin di hari
kiamat adalah akhlak yang baik”.(HR. Abu Dawud dan AtTirmidzi)13
4) Akhlak yang baik meninggikan derajat seseorang di sisi Allah
Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda:

ل ِا ِم ا َ ِا ِم
َّ ِإ َّا ْا َ ْب َ اَيُ ْ ِر ُ ِب ُ ِْن ُ لُ ِ ِه دَ َر َجتَ ا
Artinya: "Sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mencapai
derajat orang yang berpuasa dan yang shalat dengan sebab
akhlaknya yang baik( ”.(HR. Abu Dawud 4798)

Berdasarkan beberapa keutamaan-keutamaan memiliki akhlak yang
baik dapat dipahami bahwa, seseorang yang memiliki akhlak baik akan
menjadi salah satu penyebab seseorang itu masuk surga juga akan
menjadikan si pemilik akhlak tersebut dicintai Allah SWT.
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Akhlak
Eksistensi akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia, lebihlebih manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, salah
satu tanda kemuliaan manusia adalah mempunyai akhlak yang mulia.
Dalam agama Islam, pendidikan yang paling luhur dan mendasar bagi
kehidupan manusia adalah segi akhlak. Sebagai inti ajaran Islam ialah
13

Mahmud Amin Nawawi, Bulughul Marom, h. 342
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mengadakan bimbingan dan pendidikan positif terhadap kehidupan mental
atau jiwa manusia. Keluhuran akhlak merupakan modal dalam kehidupan
manusia, karena keluhuran akhlak merupakan faktor penting yang akan
menumbuhkan wibawa seseorang dan dihormati ditengah kehidupan
masyarakat.
Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan
faktor eksternal antara lain:
a. Faktor internal meliputi:
1. Kurangnya didikan agama. Yaitu penanaman jiwa agama
yang dimulai sejak dari rumah tangga, sejak anak masih
kecil dengan cara memberi kebiasaan yang baik, kebiasaan
yang sesuai dengan ajaran agama, memberi contoh yang
baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dikenalnya jiwa
agama yang benar tidak akan lemah hatinya;
2. Kurangnya perhatian orangtua tentang pendidikan. Banyak
orangtua menyangka apabila memberi makanan, pakaian
dan perawatan kesehatan yang cukup pada anak telah
selesai tugas mereka, tetapi seharusnya yang penting bagi
anak adalah seluruh perlakuan yang diterima dari si anak
dari orangtuanya, dimana ia merasa disayangi, diperhatikan,
dan diindahkan dalam keluarga serta perlakuan secara adil
di antara saudara-saudaranya yang lain, kebebasan dalam
batas kewajaran, tidak terlalu terikat atau terkekang oleh
peraturan;
3. Kurang teraturnya pengisian waktu.
b. Faktor eksternal meliputi:
1. Pendidikan dalam sekolah yang kurang baik. Lingkungan
sekolah perlu mendukung terhadap pendidikan seorang
anak, bila alam lingkungan baik, anak akan dapat benarbenar tumbuh kepribadiannya melegakan batin yang gelisah
dan situasi yang menyenangkan. Hubungan antara siswa
haruslah dekat, tidak mau anak tersebut menghadapi
problem dengan memecahkan sendiri, sehingga anak
tersebut merasa sekolah adalah tempat yang menyenangkan;
2. Perhatian masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat juga
mempunyai peran yang amat penting terhadap pendidikan,
karena masyarakat adalah lapangan anak untuk mencoba
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melahirkan diri, menunjukkan bahwa harga dirinya berguna
dan berharga dalam masyarakat;
3. Film dan buku-buku bacaan yang tidak baik.14
Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa, faktor-faktor yang
mempengaruhi pendidikan akhlak diantaranya menurut 3 aliran populer
antara lain:
a. Aliran Nativisme, menerangkan bahwa faktor yang paling
berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor
pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa
kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain;
b. Aliran Empirisme, menerangkan bahwa faktor yang paling
berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor
luar, lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang
diberikan;
c. Aliran Konvergensi, berpendapat pembentukan akhlak
dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu pembawaan si anak, dan
faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat
secara khusus, atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.
Fithrah dan kecenderungan ke arah yang baik yang ada di dalam
diri manusia dibina secara intensif melalui berbagai metode. 15
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, faktor yang
mempengaruhi pendidikan akhlak adalah kurangnya pendidikan agama
dari orang tua atau keluarga, kurangnya perhatian masyarakat dengan
pendidikan, kurangnya interaksi sosial yang dilakukan oleh si anak.

14

Zakiah Darajat, Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,
2008), h. 113.
15
Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.
143 lihat juga H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), cet.I, h. 113
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B. Pondok Pesantren
1. Pengertian Pondok Pesantren
Pondok pesantren ialah suatu tempat yang merupakan sekumpulan
komunitas independen yang pada awalnya mengisolasi diri di sebuah
tempat yang jauh dari pusat perkotaan (pegunungan) 16.
Sedangkan arti pondok pesantren adalah suatu tempat pemondokan
bagi pemuda-pemuda yang mengikuti pelajaran-pelajaran agama islam.
Dan pemuda-pemuda itu dikenal sebagai santri dan tempat tinggal mereka
bersama-sama itu disebut sebuah pesantren atau pondok17.
“Selanjutnya pondok pesantren berasal dari dua kata, yiatu pondok
dan pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab “Funduq” yang
berarti tempat menginap, atau asrama. Sedangkan pesantren berasal
dari bahasa Tamil, dari kata santri,18diimbuhi awalan pe dan akhiranan yang berarti para penuntu ilmu.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pengertian
pondok pesantren adalah suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang
menekankan pelajaran agama islam yang diberikan fasilitas seperti asrama
sebagai tempat tinggal santri, yang hubungannya bersifat permanen.
2. Tujuan Pondok Pesantren
Tujuan pondok pesantren secara umum adalah untuk melatih para
santri untuk memiliki kemampuan mandiri. Menurut pendapat ulama

16

Amin Haedari, Dkk, Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan
Tantangan Komplesitas Global, (Jakartaa: Ird Press, Tp), h. 2.
17
Qomar Mujamil, Pesantren Dari Transformasi Metode Menuju Demokratisasi Institusi,
(Jakarta: Erlangga, 2003), h. 2.
18
Zulhimma, Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia, (Jurnal
Penelitian: Darul „Ilmi Vol.1, No. 2 2013), h. 166
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tujuan pondok pesantren adalah membentuk kepribadian, mematangkan
akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan19.
Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa, tujuan pondo
pesantren ialah: 1) Mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama; 2)
Mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama; 3) Mendidik
agar objek memiliki ketrampilan dasar yang relevan dengan terbentuknya
masyarakat beragama.20
Tujuan khusus pondok pesantren adalah sebagai berikut:
1. Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang yang
bertakwa keada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki
kecerdasan, ketrampilan dan sehat batin sebagai warga Negara
yang berpancasila;
2. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kaderkader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh,
waraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan
dinamis;
3. Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal
semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia
pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung
jawab kepada pembangunan bangsa dan Negara;
4. Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam
berbagai sector pembangunan, khususnya pembangunan mental
spiritual;
5. Mendidik santri untuk membentuk dan meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha
pembangunan masyarakat bangsa21;
Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa,
tujuan pondok pesantren secara luas yakni untuk membina kepribadian
para santri supaya memiliki kepribadian yang baik dan menerapkan
19

Masyhud Sulthon Dan Khusnurilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva
Pustaka, 2004), h. 90.
20
Zulhimma, Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia, h. 167
21
Qomar Mujamil, Pesantren Dari ., (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 6.
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ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. supaya menjadi santri
yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan
tujuan pondok pesantren

secara khusus yakni mendidik santri agar

menjadi kader-kader ulama yang memiliki pengetahuan agama serta
mengamalkannya baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.
3. Pendidikan Akhlak Pada Pondok Pesantren
Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren
didasarkan atas ajaran agama Islam dengan tujuan ibadah untuk
mendapatkan ridha Allah SWT. Waktu belajar santri yang tidak dibatasi,
dan santri dididik menjadi mukmin sejati, mempunyai integritas pribadi
yang kukuh, mandiri, dan mempunyai kualitas intelektual. Sehingga
seorang santri diharapkan dapat menjadi panutan dalam masyarakat,
menyebarluaskan citra

nilai

budaya

pesantrennya

dengan penuh

keikhlasan, dan menyiarkan dakwah Islam22.
Pendidikan akhlak di pondok pesantren merupakan proses
mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai
akhlak dan kecerdasan berfikir baik yang bersifat formal maupun informal
yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Pendidikan akhlak ditujukan
sebagai upaya pembentukan dan pembinaan, menanamkan nilai-nilai
akhlak Islami. Pendidikan merupakan proses pengubahan cara berfikir
atau tingkah laku seseorang melalui pengajaran, penyuluhan dan latihan
22

Samsul Nizar, Sejarah Sosial Dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di
Nusantara, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 92.

21

yang dilakukan secara sistematis. pendidikan juga dapat didefinisikan
seabagai suatu proses transformasi nilai, keterampilan atau informasi
(pengetahuan) yang disampaikan secara formal atau tidak formal, dari satu
pihak ke pihak lainnya.23
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pesantren
menekankan nilai-nilai keagamaan dan nilai kemasyarakatan. Sehingga
seorang santri harus memiliki kepribadian yang kukuh, mandiri dan
memiliki kualitas intelektual, sehingga kelak seorang santri dapat berguna
di kehidupan bermasyarakat dan menyiarkan ajaran agama Islam sebagai
bentuk dakwah.
C. Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghozali
Secara inplisit tujuan pendidikan dalam pandangan Al-Ghazali,
sejalan dengan tujuan pendidikan agama, sebab keduanya berorientasi pada
sumber yang sama yaitu; Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Ghozali memahami
bahwa pendidikan merupakan satu-satunya jalan untuk menyebar luaskan
keutamaan, mengangkat harkat dan martabat manusia, denanamkan nilai
kemanusiaan. Sehingga dapat dikatakan, kemakmuran dan kejayaan suatu

23

Silahuddin, Pendidikan dan Akhlak (Tinjauan Pemikiran Iman Al-Ghazali), (Jurnal
Kependidikan dan Keislaman, Vol. XXIII, No. 1, Januari-Juni 2016), h. Lihat juga Affandi
Mochtar dan Kusmana, Model Baru Pendidikan; Melanjutkan Modernisasi Pendidikan Islam di
Indonesia,dalamParadigma Baru Pendidikan; Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan
Islam di Indonesia”,(Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI, 2008), h.
9.
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masyarakat atau bangsa sangat tergantung pada sejauh mana keberhasilan
dalam bidang pendidikan dan pengajaran.24
Ada dua cara untuk mendapatkan akhlak yang baik. Yang pertama
akhlak itu merupakan karunia Allah, yang kedua akhlak itu didapat dengan
jalan latihan yang panjang, keras dan penuh perjuangan.
“Pertama, dengan karunia tuhan sempurnanya fitrah (ciptaan
pertaman), di mana manusia itu diciptakan dan dilahirkan dengan
sempurnanya akalnya dan bagus budu pekertinya. Yang
mencukupkan kekuatan nafsu syahwat dan sikap marah. Bahkan
nafsu syahwat dan sifat marah itu dijadikan lurus dan tunduk pada
akal dan syara‟. Maka orang itu akan menjadi pandai tanpa belajar,
terdidik tanpa pendidikan seperti Nabi Isa putera Maryam dan Yahya
putera Zakaria dan para nabi lain A.S”. Dan tidak jauh bahwasanya
pada watak dan fitra manusia itu terdapat sesuatu yang kadangkadang tercapai dengan usaha. Banyak anak kecil yang diciptakan
dengan benar bicaranya, pemurah dan pemberani. Dan kadangladang berhasil dengan belajar.” Kedua, mengusahakan budi pekerti
ini dengan mujahadah dan latihan. Yang aku maksud adalah
mendorong jiwa dan hati untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan
yang dikehendaki oleh budi pekerti yang dicari, misalnya
menginginkan berhasil untuk dirinya budi pekerti yang pemurah
maka jalannya agar ia memberi beban pada dirinya melakukan
perbuatan-perbuatan pemurah yaitu memberikan harta, Sehingga
membiasakan hal tersebut dan memperjuangkannya. Sehingga
pembiasaan tersebut menjadi watak dan tabiat baginya kemudian ia
menjadi seorang yang memiliki sifat pemurah”25.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akhlak di
bedakan menjadi dua yaitu;
Pertama, akhlak yang asli dan otomatis yang merupakan pemberian
tuhan secara langsung, tanpa memerlukan latihan, pembiasaan dan
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pendidikan. Akhlak seperti ini hanya dimiliki oleh seorang yang dipilih tuhan.
Keadaanya terpelihara dari perbuatan maksiat dan terjaga dari melanggar
perintah Allah, yang memiliki akhlak seperti ini adalah para nabi dan utusanNya.
Kedua, Akhlak yang harus didapatkan oleh manusia dengan cara
latihan, yaitu dengan mendorong jiwa dan hati untuk mengerjakan perbuatanperbuatan yang dikehendaki oleh budi pekerti (akhlak) yang dicari tidak
begitu mudah melatih diri supaya memiliki ahklak yang baik sehingga harus
memerlukan sarat. Saratnya yaitu kematangan dari segi pemikiran, perasaan,
dan kehendak yang dalam. Ketika seorang memiliki kehendak yang sangat
dalam maka ia akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan pembiasaan
melawan hal-hal yang mengakibatkan buruknya akhlak.
Ada beberapa cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan budi
pekerti yang baik dengan jalan latihan jiwa (Riyadhotun Nafsi), yang terdapat
dalam kitab Ihya‟ „Ulumiddin jilid V diantaranya sebagai berikut, 1) Melawan
Nafsu Syahwat; 2) Pengobatan Penyakit Hati; 3) Kenali Aib Diri Sendiri; dan
4) Hidup Zuhud yang akan dijelaskan sebagai berikut:26
1. Melawan Nafsu Syahwat
Al-Hawa atau syahwat adalah tabi‟at yang telah ada pada diri
manusia yang tidak dapat dimusnahkan, karena sifat tersebut sudah
tertanam pada diri manusia. Oleh karena itu manusia tidak diperintahkan
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oleh Allah SWT untuk membunuh syahwatnya, karena sudah pasti itu tak
akan pernah bisa. Namun manusia diperintahkan Allah SWT untuk
memimpin hawa nafsunya dengan kekuatan iman dan akal sehat mereka.
Agar hawa nafsu tersebut dapat dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan
syari‟at agama Allah Ta'ala.
“Sebagian orang yang ahli hikmah (filosof) berkata barang siapa
yang dikuasai oleh hawa nafsu, maka ia menjadi tawanan dalam
sumur kesenangannya, terkurung dalam penjara kecondongannya,
dipaksa-paksakan dan diikatkan tali kekangnya dengan tangan hawa
nafsunya itu. kemudian hawa nafsu itu menarik-nariknya untuk
menurut kehendaknya, maka hawa nafsu itu mencegah hatinya dari
segala sesuatu yang berfaedah27.
Allah SWT memerintahkan manusia supaya mengendalikan hawa
nafsu. Sebagaimana Firman Allah Ta'ala yang artinya:

            
 
Artinya: “Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya
dan menahan Jiwanya dari keinginan hawa nafsunya, maka
sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya)". (QS. An-Nazi‟at: 4041)28.
Musuh-musuh manusia ada tiga: yaitu, dunianya, syetannya, dan
nafsunya, maka jagalah diri dari dunia dengan zuhud. Maka dengan selalu

27
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menentangnya dari nafsu dengan meninggalkan segala keinginan29.
Sedangkan ulama lain menjelaskan bahwa “barang siapa yang merasa rela
pada anggota-anggota badannya di dalam nafsu syahwat, maka ia telah
menanamkan di dalam hatinya pohon-pohon penyesalan30.
Berdasarkan

penjelasan

di

atas

dapat

dipahami

bahwa,

sesungguhnya musuh yang harus di hadapi oleh manusia adalah nafsu,
karena nafsu selalu menggoda manusia untuk mencintai keindahan dunia.
sesungguhnya Apabila manusia tergoda dengan keindahan dunia maka ia
akan jauh dari Allah SWT.
Melawan nafsu syahwat dalam hal ini seperti yang dikutip sebagai
berikut:
“Perut itu pada hakekatnya adalah sumber segala nafsu syahwat
dan tempat tumbuhnya segala penyakit dan bencana. Karena
nafsu syahwat perut diikuti oleh nafsu syahwat farji dan kuatnya
nafsu syahwat kepada wanita-wanita yang dikawini. Kemudian
nafsu syahwat makanan dan perkawinan diikuti oleh kuatnya
keinginan kepada kedudukan dan harta yang keduanya itu menjadi
perantara kepada perluasan dalam wanita-wanita yang dikawini dan
makanan-makanan.”31
Sumber segala dosa adalah syahwat perut, dan dari situlah timbul
syahwat kemaluan. Karena itulah, Adam as. melanggar larangan Allah
sehingga dikeluarkan dari surga, dan itulah yang menyebabkan seseorang
mencari dunia dan menyukainya.
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Hawa nafsu merupakan musuh yang sangat bahaya, cobaannya
teramat berat dan penyakit teramat parah, sehingga sulit untuk diobati dan
dikalahkan. karena hawa nafsu itu muncul dari dalam diri sendiri, ibarat
pencuri yang berasal dari penghuni rumah. Sehingga semua itu tergantung
pada kemampuan dan upaya diri sendiri, seberapa besar dan kuat upaya
untuk melawan hawa nafsu tersebut.
Telah sepakat para ulama dan hukama‟ (ahli hikmah) bahwa tidak
ada jalan menuju kebahagiaan akhirat selain mencegah nafsu dari
keinginan dan menentang semua nafsu syahwat, maka percayalah dengan
hal ini adalah wajib.32
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami hanya dengan
meninggalkan hawa nafsu seseorang dapat mendapatkan kebahagian dunia
dan akhirat. Seharusnya nafsu tunduk terhadap akal dan semua aturanaturan agama, Sehingga apabila nafsu tersebut tunduk terhadap akal dan
aturan agama maka manusia tersebut tergolong sebagai manusia yang
sabar, yakni sabar menahan atau mengendalihan nafsu.
2) Pengobatan Penyakit Hati
Hati adalah sebagai pemimpin dari semua anggota badan
semestinya tetap dijaga kesehatannya, harus dijaga kebersihannya. Hati
yang yang sehat di gambarkan berwarna putih, dan semua sifat dan
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Ibid., h.110.

27

perbuatan tercela bagaikan noda hitam yang menempel, maka sudah
menjadi tugasnya manusia menjaga hatinya tetap berwarna putih bersih.
“Sebagaimana Ali R.A berkata. “sesungguhnya iman itu kelihatan
dalam hati sebagai satu titik putih. Semakin iman itu bertambah,
semakin pula bertambah titik putih itu.Dan mana kalanya seorang
hamba telah sempurna imannya, niscaya seluruh hatinya menjadi
putih.Sesungguhnya kemunafikan itu kelihatan dalam hatinya
menjadi titik hitam.Semakin kemunafikannya bertambah, semakin
bertambah pula titik hitam itu.Maka mana kala kemunafikan itu
telah sempurna, maka seluluruh hatinya itu menjadi hitam33.
Mengobati penyakit hati memang tidak semudah mengobati
penyakit seperti panas dalam yang dialami oleh tubuh, ketika
menginginkan penyakit hati sembuh maka harus siap untuk melawan
perkara-perkara yang tidak disuka. Berawal dari pemaksaan diri atas
kebiasaan yang tidak disuka maka akan menjadikan sebuah kebiasaan.
“Sebagaimana harus bersabar menanggung kepahitannya obat dan
kesukaran kesukaran bersabar dari menahan pada sesuatu yang
dirindukan untuk pengobatan badannya yang sakit, begitulah juga
halnya harus menahan kepahitan mujahadah dan sabar untuk
pengobatan hati. Bahkan yang paling utama lagi, sesungguhnya
penyakit badan bisa terlepas dengan mati, sedangkan penyakit
hati adalah penyakit yang kekal sesudah mati selama-lamanya34.
Ketika seorang melakukan mujahadah atas hal-hal yang tidak
disukai agar menjadi kebiasaan maka, orang yang pada dasarnya tidak
dermawan

misalnya

harus

membiasakan

berlatih

untuk

menjadi

dermanan.Demikian pula seandaianya orang yang tidak memiliki sikap
rendah hati, maka harus melakukan latihan sampai terbiasa untuk bersikap
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rendah hati. Begitu pula sifat lainnya dapat diobati dengan melawan
sampai tujuan tercapai, karena beribadah dan menentang amarah, syahwat
dan lain-lain dapat membaguskan rupa batin
3) Kenali Aib Diri Sendiri
Aib atau kekurangan diri yang terdapat pada diri manusia yang bisa
menjadi penghalang ketika manusia melakukan aktifitas sebagaimana
mestinya saat manusia di tuntut menjadi makhluk bersosial, dituntut
sebagai kholifah di bumi ini dan dituntut sebagai makhluk berketuhanan.
Sudah semestinya manusia mengetahui aibnya sendiri dan mencoba untuk
menghancurkannya. Imam Al-Ghozali mempunyai metode untuk dapat
melihat aib sendiri, karena dengan setelah mengetahui aib sendiri
diharapkan seseorang akan berusaha untuk membersihkannya.
Metode tersebut ialah:
“Pertama: ia duduk di hadapan guru (syaihk) yang melihat
kekurangan dirinya. Memperhatikan bahaya-bahaya yang
tersembunyi. Dan ia mengakui hal tersebut ada pada dirinya, guru
akan menunjukan untuk membuang kekurangannya (mujahadah).
Dan ia mau mengikuti petunjuk guru tersebut. Kedua: hendaknya
ia mau mencari teman yang benar, yang tajam mata hatinya dan
yang kuat beragama, Maka ditugaskanlah temannya itu untuk
mengoreksi dirinya. Untuk memperingatkan hal-ikhwal dan
perbuatannya. Maka apa yang tidak disenangi dari akhlak,
perbuatan-perbuatan dan kekurangan-kekurangannya, baik batin
maupun lahir. Ketiga: hendaknya ia mau mengambil faedah, untuk
mengetahui kekurangan dirinya dari perkataan-perkataan
musuhnya. Karena pandangan orang yang benci, adalah penuh
dengan kejelekan-kejelekan.Berbeda dengan teman yang berpurapura (yang palsu) yang maunya menyanjung-nyanjung dan
memuji-mujinya, dengan menyembunyikan segala kekurangankekurangannya. Hanya saja tabiat manusia dan sudah menjadi
sifatnya, ia selalu mendustakan perkataan musuhnya. Dan apa
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yang telah dikatakan oleh musuhnya itu, hanyalah ia anggap
sebagai perkataannya orang yang dengki. Keempat: hendaklah ia
mau berkumpul-kumpul dengan manusia, maka setiap apa yang
bisa dilihat dari perbuatan tercela dari diantara orang banyak,
hendaklah dicarinya pada diirinya sendiri dan hendaknya
diumpamakan untuk dirinya sendiri, karena sesungguhnya orang
mu‟min itu adalah cermin orang mu‟min lainnya, maka ia bisa
melihat kekurangan orang lain untuk kekurangan diri sendiri35.
Mengenali aib diri sendiri juga tidah mudah, seperti yang
dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali di atas pada bagian ketiga. Ketika ingin
mengetahui aib maka ia harus mendengarkan perkataan musuhnya, karena
perkataan dari musuh itu lebih jujur dan benar dari pada perkataan teman
yang berpura-pura baik kepadanya. pandangan orang yang benci adalalah
penuh dengan kejelekan-kejelekan, sehingga menahan amarah ketika
musuh mengatakan iab tentang dirinya adalah sebuah upaya untuk
melatih akhlak menjadi baik.
4) Hidup Zuhud
“Terdapat pemahaman dan penafsiran yang beragam terhadap zuhud.
Namun secara umum zuhud dapat diartikan sebagai suatu sikap
melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan
duniawi dengan mengutamakan kehidupan akhirat Zuhud yang
dipahami sebagai ketidakterikatan pada dunia atau harta benda, kalau
dilihat dari maksudnya, maka dapat dibagi menjadi tiga tingkatan,
yaitu: Pertama, zuhud yang terendah, adalah menjauhkan dunia ini
agar terhindar dari hukuman di akhirat. Kedua, menjauhi dunia
dengan menimbang imbalan di akhirat. Ketiga, zuhud tertinggi, yaitu
mengucilkan dunia bukan karena takut atau karena berharap, tetapi
karena cinta kepada Allah belaka. Al Ghazali membagi zuhud
menjadi tiga tingkatan, yaitu: 1) Orang yang merasa berat untuk
bersikap zuhud terhadap dunia. Ia berjuang meninggalkannya,
padahal ia sangat menginginkannya. Orang seperti ini disebut
mutazahhid orang yang masih belajar mencoba untuk berzuhud). 2)
35
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Orang yang meninggalkan dunia (berzuhud) dengan bersuka rela,
karena menganggapnya hina, namun ia masih punya hasrat terhadap
dunia. 3) Orang yang menganggap dunia tidak ada artinya baginya. 36
Zuhud merupakan jalan yang harus ditempuh jika menginginkan
untuk selamat dari bahaya dunia. Zuhud adalah membenci atau tidak
mencintai dunia, ketika seorang menginginkan untuk zuhud bukan berarti
harus meninggalkan dunia. Akan tetapi

cukup membenci dan

meninggalkan semua perkara-perkara duniawi yang dapat mengakibatkan
lupa terhadap perintah Allah SWT.
Kecintaan pada dunia yang membuat seseorang ingin selalu
menumpuk harta, susah untuk membelanjakan harta di jalan Allah, hidup
dengan bergelimpang harta dan lain sebagainya. Terkadang keindahan
dunia yang fana (rusak) ini sering menjadi motif seseorang untuk
melakukan tindak asusila, criminal, dan bentuk kejahatan lainnya.Padahal
dunia mempunyai rahasia-rahasia keburukan yang dapat membinasakan
orang-orang yang senang berhubungan dengannya.
“Dunia itu dapat menjerumuskan seseorang jatuh pada hal yang
syubuhat, kemudian pada hal yang makruh dan kemudian pada hal
yang diharamkan. Serta dapat pula menjerumuskan seseorang
jatuh kepada kekufuran. Bahkan semua umat manusia yang
mendustakan kepada nabinya itu sesungguhnya terdorong oleh
kecintaan mereka terhadap dunia untuk mengingkari apa yang
didakwahkan oleh nabinya 37.
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Dalam Al-Qur‟an Allah SWT telah menjelaskan tentang
keutamaan akhirat dan tidak boleh mencintai dunia, di antaranya:

         
          
Artinya: “Orang yang beriman itu berkata: "Hai kaumku, ikutilah Aku,
aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku,
Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan
(sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal”.
(QS. Al-Mu‟min: 38-39)38
Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:
        
Artinya: “Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.
Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal”.
(QS. Al-A‟laa: 16-17)39
Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa, Allah SWT
memerintahkan umatnya untuk tidak mencintai dunia, karena dunia ini
hanyalah sebuah kesenangan sesaat atau sementara. Sehingga ketika cinta
terhadap kesenangan sesaat tersebut maka akan melupakan kehidupan
akhirat yang sebenarnya lebih baik dan kekal dari pada kehidupan
duniawi.
Rasulullah SAW telah bersabda:

َاذُّ ْيَ ِس ْ ُن ْا ُل ْ ِ ِن َو َجنَّتُ ْا َ ِ ِز
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Artinya: “Dunia itu penjara bagi orang mu‟min dan surga bagi orang
kafir” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)40.

 ُ بُّ اذُّ ْيَ َرأْ ُ ُ ِّل َ ِ َ ٍءت

Artinya: “Mencintai dunia itu pangkal setiap kesalahan”. (HR. Ibnu Abi
Dunya dan Al Baihaqi dari Al Hasan)41.
Dunia itu penjara bagi orang mu‟min dibandingkan dengan
keenikmatan surga yang disediakan baginya di akhirat. Demikian
sebaliknya dunia itu surga bagi orang kafir dibandingkan dengan siksa
neraka yang akan dihadapinya di akhirat. Cinta terhadap dunia
mengakibatkan seseorang rela melakukan apapun yang bisa dilakukan
demi tercapai keinginanya, seperti rela membunuh demi untuk memiliki

harta yang diinginkan, rela meninggalkan perintah Allah SWT demi
menimbun dan memperbanyak harta kekayaan.

40
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan
(field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial
individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
“Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu
penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan
pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari
data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan
angka-angka, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.1
Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.2
Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan sebagai
suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari
pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami.3
Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, penelitian
kualitatif ialah penelitian untuk membahas gambaran yang lebih jelas
1

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta,
2009), h. 9
2
Lexy J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2009), h. 6.
3
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011), h. 34
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mengenai situasi-situasi sosial atau kejadian sosial dengan menganalisa
dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat dengan mudah
difahami dan disampaikan tanpa melakukan perhitungan statistik.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, penelitian deskriptif
adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sikan suatu gejala,
peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.4
“Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa, penelitian deskriptif
yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan
angka-angka. Demikian laporan ini berisi kutipan-kutipan data untuk
member gambaran penyajian laporan. Data diperoleh dari naskah
wawancara, catatan lapangan, foto, videotepe, dokumen pribadi,
catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.5
Selanjutnya pengertian penelitian deskriptif ialah penelitian yang
dirancang untuk memperoleh informasi tentang fakta-fakta di lapangan.6
Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami bahwa, penelitian
yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian lapangan
yang digunakan oleh penulis ini adalah untuk mengamati atau mencari
informasi, fakta-fakta, keadaan, fenomena dan peristiwa yang terjadi
mengenai bagaimana Implementasi Konsep Pendidikan Akhlak Imam AlGhazali Di Pondok Pesantren Nurul „Ulum di Desa Kauman Kotagajah.
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B. Sumber Data
Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang
peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan
dalam sebuah penelitian.7 Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam
menyusun karya ilmiah ini dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer
dan data sekunder.
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh
peneliti dari sumber pertamanya.8 Sumber primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data.9 Sumber-sumber data
primer dalam penelitian ini yaitu Pengasuh Ponpes Nurul „Ulum, Ketua
Pondok Pesantren, dan Santri yaitu sebagai informan utama untuk
mengetahui bagaimana Implementasi Pendidikan Akhlak Imam AlGhazali di desa Kauman Kotagajah, juga berkaitan dengan bagaimana
peran Ketua Yayasan dalam mengimplementasikan konsep Pendidikan
Akhlak Imam A-Ghazali.

7

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta : Referensi, 2013), h.

107
8

Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 39
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung : Alfabeta,
2013), h. 225
9

36

2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak
langsung oleh peneliti, tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua
dan ketiga.10
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, sumber data
sekunder dikenal sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama
yang digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder misalnya dapat berupa
gambar-gambar, dokumentasi, grafik, manuscrip, tulisan-tulisan tangan,
dan berbagai dokumentasi lainnya.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka untuk memperoleh data yang alami dan obyektif
dilokasi penelitian, mutlak kiranya seorang peneliti menggunakan bermacammacam metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian tersebut.
Adapun peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode sebagai
berikut :11
1. Metode Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.12
Sedangkan wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara
mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan

10

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif., h. 100
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 224
12
Nasution, Metode Research, h. 113. Lihat juga, S. Eko Putro Widoyoko, Teknik
Penyusunan Instrumen Penelitian, h. 40
11
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untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.13
Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk memperoleh data
subyek penelitian mengenai kondisi Ponpes dan kegiatan pembinaan
Implementasi Pendidikan Akhlak Imam Al-Ghazali di Ponpes Nurul
„Ulum.
2. Metode Observasi
Metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan data
dimana pengumpul data mengamati secara visual gejala yang diamati serta
menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan.14
Sedangkan metode observasi yang peneliti gunakan adalah
observasi partisipan, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan
untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan
di mana observer dan peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian
responden.15
Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, metode
observasi ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan kegiatan dalam
pengimplementasian konsep pendidikan akhlak dan mengumpulkan data
antara lain, mengamati lokasi penelitian dan lingkungan sekitar Pondok
Pesantren, dan melihat secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung,
serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren.
13

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, h. 139
S. Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian., h. 46
15
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, h. 140
14
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3. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau
variabel yang berupa buku-buku, majalah, transkip, surat kabar, prasasti,
notulen rapat, catatan harian.16
Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, metode
dokumentasi ini penulis gunakan untuk pembuatan dan penyimpanan
bukti-bukti (gambar, tulisan, dan suara) terhadap segala hal baik objek atau
peristiwa yang terjadi di sekolah.
Berdasarkan penjelasan tesebut metode dokumentasi ini Penulis
gunakan untuk memperoleh data tentang :
a. Sejarah singkat berdirinya desa
Kauman Kotagajah
b. Sejarah berdirinya Ponpes
c. Keadaan Penduduk
d. Keadaan Santri
e. Keadaan Jenjang Pendidikan
f. Denah Lokasi
g. Keadaan

Sarana

Prasarana

Ponpes
h. Letak berdirinya pondok
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
Setelah penulis selesai mengumpulkan data, maka tahap selanjutnya
adalah menguji keterpercayaan data atau menggabungkan data (triangulasi
data), dengan kata lain triangulasi adalah proses melakukan pengujian
16

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2006), Edisi Revisi VI, Cet. XI, h. 156
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kebenaran data dan cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan
validitas data dalam penelitian kualitatif.17
Berdasarkan definisi di atas dapat difahami bahwa, triangulasi
merupakan teknik pemerikasaan keabsahan data dengan memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecakan data atau
sebagai pembanding terhadap data. Adapun teknik triangulasi yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa
sumber.
Penulis menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan
apa yang dikatakan Pengasuh Ponpes, Asatidz dan Santri mengenai
kegiatan-kegiatan pembinaan melalui konsep pendidikan akhlak Imam AlGhazali yang diberikan Asatidz kepada Santri apakah sudah membentuk
akhlak Santri.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik atau metode berarti untuk menguji kredibilitas
data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda
Penulis menggunakan triangulasi teknik ini untuk membandingkan
dan mengecek apakah hasil data yang diperoleh dari ketiga teknik
17

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif., h. 137
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pengumpulan data tersebut di atas sama atau berbeda-beda, jika sama
maka data tersebut sudah kredibel, jika berbeda-beda maka peneliti
melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data. Seperti halnya hasil
wawancara dibandingkan atau dicek dengan hasil observasi dan
dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu adalah digunakan untuk menguji kredibilitas
suatu data dengan cara menguji dan mengecek data dapat dilakukan
dengan menggunakan waktu tertentu melalui wawancara, observasi atau
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji
menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 18

E. Teknik Analisis Data
Setelah data yang diteliti terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah
menganalisa data.
“Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam
pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri
maupun orang lain.19

18
19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 274
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D., h. 244
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Adapun analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu
analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi
hipotesis.20
Secara umum terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan
kesimpulan).
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi

data

adalah proses memilih, menyederhsiswaan,

memfokuskan dan suatu bentuk analisis yang tajam, ringkas, terfokus,
membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai
cara untuk menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir.21
Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, reduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara
sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik.
2. Display Data (Penyajian Data)
“Penyajian data atau display data adalah usaha merangkai informasi
yang terorganisir dan tersusun dalam upaya menggambarkan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil
tindakan. Sedangkan penyajian data yang sering digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk
memahami apa yang terjadi, merencsiswaan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang difahami.22
Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, penyajian data
merupakan suatu cara memberikan kemudahan kepada setiap peneliti
20

Sugiyono, Ibid., h. 225
Mukhtar, Ibid., h. 135
22
Ibid
21
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dengan cara menyajikan data secara utuh, setelah itu mengkategorisasikan
data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, dan sejenisnya agar mudah difahami dalam menganalisis.
3. Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan)
Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menggambarkan yang
utuh dari objek yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari obyek
penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara
dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.23
Berdasarkan pendapat di atas dapat difahami bahwa, kesimpulan
adalah suatu tahap pemikiran atau proses menganalisis suatu penelitian,
yang sebelumnya data di lapangan belum jelas kemudian data menjadi
rinci dan jelas. Tahap analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik., h. 252
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Pengumpulan
Data
Penyajian
Data

Reduksi
Data
Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi

Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif24

24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 247

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Ulum
Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti ambil dapat di
peroleh informasi bahwa pada mulanya Pondok Pesantren Nurul Ulum
adalah sebuah lokasi lahan kosong / semak blukar, yang disampingnya
adalah pengairan irigasi pesawahan, kemudian ada seorang pemuda
lulusan pondok pesantren dari jawa datang kelampung, sudah barang
tentu untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya sekaligus
mencari kehidupan baru diperantauan.
Dalam

hal

mengembangkan dan

itu,

maka

semua

cara

dilakukan

untuk

mengamalkan ilmunya, tadinya belum ada

tempat untuk mengaji, tetapi akhirnya beliau membuat perumahan kecil
untuk tempat tinggal dan belajar mengaji. Pada mulanya

yang

mengikuti mengaji hanya berjumlah 4 santri yang berasal dari jawa
peristiwa itu terjadi sekitar tanggal 11 Oktober 1990.
Selanjutnya, dari waktu kewaktu

para peminat mengajipun

bertambah hingga akhirnya pada tanggal 8 Februari 1991 tepat pada
hari idul adha tempat yang sebelumnya sepi ini pun menjadi ramai
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sehingga para masyarakat musyawarah dan sepakat untuk mendirikan
sebuah lembaga pendidikan yaitu pondok pesantren sebagai wadah
para santri mengaji dan belajar.
Pembangunan pondok pesantren pada tahap awal

dilakukan

secara gotong royong oleh para santri dan masyarakat sekitar. Adapun
pembangunan ini dipimpin oleh 2 orang kiyai yaitu:
1) Bapak Kiyai Anwaruddin
2) Bapak Drs.Kiyai Ngaliman Marzuqi
Kedua Kiyai tersebut

saling bahu-membahu dan sangat

bertanggung jawab dalam pembangunan pondok pesantren tersebut.
Pembangunan

tahap

awal

menghasilkan

beberapa

bangunan

diantaranya:
1) 1 Mushola Putra;
2) 1 Mushola Putri;
3) Gedung Induk 2 lantai yang terdiri dari 8 lokal untuk mengaji dan
tempat pertemuan asatizd serta tempat kegiatan para santri, dan 2
lokal untuk kantor pondok pesantren dan perpustakaan.
Berjalannya waktu santri pun terus bertambah, mereka berasal
dari berbagai daerah diantaranya, Kotagajah, Seputih Raman, Seputih
Banyak, Seputih Surabaya, Bandar Jaya, Gungung Sugih, Punggur,
Liwa, Kedondong dan daerah lainnya yang ada di Lampung, bahkan
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dari luar Provinsi dan pulau seperti: Riau, Jambi, Palembang, Jakarta,
dan lain lain.
Pondok dan para asatizd tidak hanya menyediakan bangunan
dan mengajar, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai disiplin ilmu
dan pengetahuan, pendidikan kepemimpinan dan managemen seperti
organisasi pengurus pondok pesantren, organisasi sis diniyah,
organisasi staf asrama dan organisasi-organisasi yang lainnya.
b. Profil Pondok Pesantren Nurul Ulum
Nama Pondok

: Pondok Pesantren Darusy Syafa‟ah

Alamat

: Jl. Jendral Sudirman No.60 Kotasari

Desa

: Kotagajah

Kecamatan

: Kotagajah

Kabupaten

: Lampung Tengah

Propinsi

: Lampung

Telephone

: 0812 7204 112 / 0815 5993 8869

Tahun Berdiri

: 10 April 2004

Nama Pendiri

: Drs. KH. NGALIMAN MARZUQI, M.Pd.I

SK
Nomor Statistik

: Menteri Hukum dan HAM
AH.01.04 Tahun 2011
: 510018020110

Nama Yayasan

: DARUSY SYAFA‟AH

Alamat Yayasan
Ketua Yayasan

: PP. Darusy Syafa‟ah Jl. Jendral Sudirman,
Kotagajah, Lampung Tengah 34153
: KH. ALI MUN‟IM, M.Pd.I

Jumlah Santri

: 270 santri yang menetap

No AHU-
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Aluumni

: Ribuan Alumni Tersebar di Seluruh Pulau
Lampung dan Sumatra

c. Jumlah Pengasuh dan Ustadz Pondok Pesantren Nurul Ulum
Tabel 4.1
Jumlah Pengasuh dan Ustadz Pondok Pesantren Nurul Ulum
Jenis Kelamin
No
Nama
Jumlah
L
P
1 Pengasuh Pesantren
2
2
4
2 Ustadz Pondok putra putri
30
10
40
d. Data Pengurus Yayasan
Tabel 4.2
Pengurus Yayasan
Jabatan

No

Nama

1

Drs. KH. Ngaliman Marzuqi, M.Pd.I

Pengasuh Ponpes

2

KH. Ali Mun‟im, S.H.I, M.Pd.I

Ketua Yayasan

3

Dr. Andi Ali Akbar, M.Ag

Sekretaris

4

Hj. Laili Masitoh, S.H.I

Bendahara

e. Visi dan Misi Pondok Pesantren Nurul Ulum
a) Visi Pondok Pesantren Nurul Ulum
Visi Pondok Pesantren Nurul Ulum adalah : menjadi pusat
pendidikan Islam yang unggul daam kompetensi akademik, Amil,
Hafidz, berbudaya Islami, dengan mengedepankan akhlaqul karimah
dan berlandaskan aqidah Ahli Alsunnah Waljama‟ah daam rangka
mewujudkan Islam sebagai Rahmatan Lil „Alamin.
b) Misi Pondok Pesantren Nurul Ulum
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(1)Memberi bekal agama yang kuat;
(2)Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya;
(3)Mencetak generasi muda yang berkualitas dalam agama dan
pengetahuan umum;
(4)Memberi bekal dengan ketrampilan keagamaan, sosial, dan
teknologi.
f. Letak Geografis Pondok Pesantren Nurul Ulum
Lokasi pondok pesantren terbilang strategis karena tidak jauh
dari kebutuhan pondok pesantren, seperti: air, pasar, dan jalan raya,
untuk lebih jelasnya batas lokasi pondok pesantren adalah sebagai
berikut:
1) Sebelah timur

: berbatasan dengan makam

2) Sebelah barat

: berbatasan dengan kebun bapak slamet

3) Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan raya
4) Sebelah utara

: berbatasan dengan bapak miswan

5) Jarak pondok pesantren dengan kecamatan ± 1km
6) Jarak pondok pesantren dengan kabupaten ± 10 km
7) Jarak pondok pesantren dengan ibu kota provinsi ±100 km
g. Gambaran Lokal dan Bangunan
Santri yang masuk pondok pesantren begitu pesat sehingga
menuntut

pembangunan yang pesat pula, pembangunan tersebut
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meliputi:

asrama, lokal diniyah dan fasilitas-fasilitas yang lain,

diantaranya:
1) Lokal belajar
a) Ndalem abah kyai digunakan sekolah diniyah Ulya;
b) 1 lokal digunakan Untuk sekolah diniyah sifir;
c) 8 Lokal digunakan untuk sekolah diniyah kelas 1-4 ula;
d) 1 lokal digunakan untuk kantor osis;
e) 3 lokal digunakan untuk RA(Raudlotul Athfal) yang terdiri dari 1
kantor dan 2 kelas
2) Asrama
a) Putra, 3 asrama yang terdiri dari 19 kamar;
b) Putri, 4 asrama yang terdiri dari 17 kamar
h. Undang – undang Pondok Pesantren Nurul Ulum
1) Bab I. Ma‟murot ( Kewajiban - kewajiban )
Pasal
a) Para santri wajib mematuhi dan melaksanakan program-program
Pengurus dan mengikuti segala kegiatan yang di adakan dalam
Pondok Pesantren;
b) Para santri wajib memakai kopyah bila keluar Pondok
Pesantren;
c) Para santri wajib mematikan lampu kamar sewaktu di tinggal
kegiatan;
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d) Para santri wajib izin kepada pengurus yang bermaksud
meninggalkan Pondok Pesantren dan Diniyyah serta programprogram yang ada;
e) Para santri wajib sekolah bagi santri yang merangkap kurikulum
formal kecuali mendapat izin dari pengurus;
f) Para santri wajib beramal ahlakul karimah (sopan santun /
berbudi luhur).
2) Bab II. Manhiat ( Larangan - larangan )
Para santri dilarang
Pasal :
a) Berhubungan dengan santri putrid dalam bentuk apapun selain
ada hubungan mahrom;
b) Mengambil hak orang lain dengan secara dzolim (mencuri);
c) Bergurau yang berlebihan yang melampaui pukul 23.00 WIB;
d) Merokok bagi santri yang tidak mendapat izin dan ridho orang tua
dan umur dibawah 20 tahun;
e) Menggunakan listrik Pondok Pesantren untuk keperluan pribadi;;
f) Menonton segala jenis hiburan kecuali pada saat libur Pondok
dan Diniyah;
g) Masuk Pondok putri tanpa ada izin dari Lurah dan keamanan
Pondok Pesantren;
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h) Keluar malam setelah pukul 23.00 WIB kecuali sudah
mendapatkan izin dari keamanan;
i) Nongkrong dipinggir jalan dan mandi diwaktu Shalat jama‟ah
berlangsung;
j) Meminjam motor diluar maupun di dalam Pondok Pesantren
kecuali sudah mendapatkan izin dari Lurah Pondok Pesantren;
k) Menyimpan buku-buku porno, majalah dan sejenisnya serta foto
yang bukan mahramnya;
l) Memotong rambut diluar criteria Santri;
m) Pulang melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
n) Membawa hp, tipe, radio, dan wokmen;
o) Memakai celana levis, celana pensil, celana pendek diluar
maupun di dalam Pondok Pesantren;
p) Tidur diasrama orang lain dan kamar orang lain
3) Bab III. Ta‟zirot ( Sanksi – Sanksi )
Pasal
a) Bagi santri yang melanggar UU Bab I Pasal 1,2,3,4,5 dan Bab II
Pasal 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15 akan diambil tindakan sesuai
kebijaksanaan Pengurus Pondok Pesantren;
b) Bagi yang santri melanggar UU Bab II Pasal 1 akan dikenakan
sanksi shodaqoh semen 1 sak, Jama‟ah di depan, membaca Al-
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Qur‟an di depan kantor serta membersihkan lingkungan Pondok
Pesantren;
c) Bagi santri melanggar UU Bab II Pasal II dikenakan sanksi
dipanggil orang tuanya dibotaki rambut kepalanya, mengganti
barang yang hilang, jama‟ah di depan dan dipenjara.
d) Bagi santri melanggar UU Bab II Pasal 6, 7, 16 dikenakan sanksi
dipenjara.
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i. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Ulum

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Ulum
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Setiap pengurus mempunyai tugas dan perannya masing-masing
yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Ketua dan wakil:
a) Mengkoordinir kerja para seksi dan ikut serta dalam tugas;
b) Memberi arahan dan dapat memberikan contoh yang baik kepada
semua santri

2) Sekretaris:
a) Mendaftar santri baru

c) Membuat notule rapat

b) Membuat dokumen pondok d) Menulis pengumuman
3) Bendahara:
a) Menarik uang syahriyah
b) Membuat laporan keuangan setiap bulannya
c) Membuat buku besar kas gabungan putra dan putri
4) Seksi keamanan:
a) Membimbing dan memberi arahan kepada santri baru
b) Menertibkan kedisiplinan jama‟ah dan waktu mengaji
c) Mengontrol dan mengamankan serta mengadakan sensor barang
milik santri

5) Seksi kebersihan
a) Membuat jadwal piket
b) Mengkoordinir santri agar kebersihan pondok tetap terjaga
6) Seksi pendidikan:
a) Membuat jadwal kegiatan pondok
b) Menjalankan sistem pendidikan
j. Bangunan dan Areal Pondok Pesantren Nurul Ulum meliputi :
1) 2 Mushola putra putri
2) 1 Lab. Computer
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3) 4 Asrama Putra dengan 25 kamar
4) 5 Asrama Putri dengan 25 kamar
5) 2 Dapur umum
6) 2 Gedung Unit Pendidikan dengan 22 lokal
7) 2 Kantin / Koperasi
8) 2 Aula
9) 1 Lapangan Olahraga
10) 2 Kantor
11) 1 Koperasi simpan pinjam syaria‟ah (KSPS)
12) 1 Toko kitab dan perlengkapan peralatan santri
13) 4 kolam mandi / 12 Wc
14) Dan Lain-lain
k. Keadaan Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum
1) Jumlah Siswa dan Santri yang Menetap Pondok Pesantren Nurul
Ulum Adapun Jumlah santri pondok pesantren Darusy Syafa‟ah +
270 santri, yang berasal dari berbagai daerah antara lain :
a) Provinsi Lampung :
- Kabupaten Lampung Tengah
- Kabupaten Lampung Timur
- Kabupaten Lampung Barat
- Kabupaten Lampung Selatan
- Kabupaten Lampung Utara
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- Kabupaten Mesuji
- Kabupaten Tulang Bawang
- Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Kabupaten Tulang Bawang Tengah
- Kabupaten Pesawaran
- Kabupaten Preng Sewu
- Kota Madya Metro
- Kabupaten Way Kanan
- Kota Madya Bandar Lampung
b) Provinsi Sumatra Selatan :
-

Kabupaten OKU Induk

-

Kabupaten OKU Selatan

-

Kabupaten OKU Timur

-

Kabupaten OKI

-

Kota Madya Palembang

-

Provinsi Jambi

-

Provinsi DKI Jakarta

-

Kabupaten Bekasi

2. Data Hasil Penelitian
Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai
penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan di analisis sesuai
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dengan analisis data yang digunakan. Sehingga dari data yang dianalisa
tersebut dapat dihasilkan suatu kesimpulan.
Sesuai dengan metode pengumpulan data yang dipakai dalam
penelitian ini, maka akan disajikan tiga macam yaitu data hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi. Data hasil observasi dan dokumentasi yang
mulai mengkrucut, pada akhirnya sampailah pada pemberhentian meraih data
karena data yang diperoleh sudah dianggap representatif.
Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti tentang bagaimana
implementasi konsep pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali, upaya-upaya
yang

dilakukan

pengasuh

Pon-Pes,

Pengurus

dan

Ustadz

dalam

mengimplementasikan konsep pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali dan
faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pengasuh dan ustadz dalam
mengimplementasikan konsep pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali dapat
digambarkan sebagai berikut.
1. Implementasi Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali di
Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Kitab Ihya Ulumiddin pada
Kajian Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa).
Keadaan Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Lampung
Tengah, adalah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
disetiap pesantren, untuk tinggal di asrama agar proses belajar mengajar
dapat berjalan lancar dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan.
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Para santri berasal dari berbagai desa di Kabupaten Lampung
Tengah bahkan adapula yang berasal dari luar daerah yang dihimpun
dalam satu tempat atau asrama yang sudah disiapkan oleh pihak pesantren,
yang menyatukan mereka dalam suatu asrama bertujuan untuk
menciptakan ukhuwah Islamiyah, sehingga tidak ada perbedaan antara
orang kaya dan miskin. Disamping itu maka ditempatkan dalam satu
asrama untuk membantu memperlancar proses belajar mengajar dan
latihan-latihan secara intensif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren
Nurul Ulum Kotagajah, mengenai bagaimana implementasi konsep
pendidikan akhlak pada kitab Imam Al Ghazali diterapkan seperti halnya
pengajian kitab kuning juga tidak bisa dilepaskan dari pondok pesantren,
karena hal tersebut merupan elemen dari sebuah pondok pesantren.
Pengajian kitab kuning ada yang seluruh santri mengikuti kitab yang sama
ada pula yang bertingkat. Santri yang mengikuti pengajian kitab kuning
yang sama adalah ketika pengajian kitab ba‟da shalat isya‟, sedangkan
yang bertingkat adalah pengajian kitab di Diniyah, seperti yang
diungkapkan pengasuh pondok pesantren menyatakan bahwa;
“Konsep pendidikan akhlak di pondok pesantren kami sudah
diterapkan secara konsep dan sekaligus implementasinya oleh santri,
seperti pembelajaran kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al Ghazali
juga pembelajaran kitab ta‟lim muta‟alim, dan juga pengajian kitab
di pondok pesantren ini disesuaikan dengan kemampuan santri,
artinya melihat kondisi santri, ada yang menggunakan kitab kuning
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adapula yang menggunakan kitab yang sudah diterjemahkan. Jadi
santri yang belum bisa membaca kitab bisa memahami juga”.1
Sejalan dengan pendapat ustadz yang memiliki peran dalam
kegiatan pondok yang menyatakan bahwa;
“Manusia memiliki potensi untuk dididik, yaitu penglihatan,
pendengaran dan hati sanubari. Potensi tersebut harus disyukuri
dengan cara mengisinya dengan ajaran dan pendidikan. Generasi
muda adalah generasi yang akan berperan dimasa yang akan datang.
Oleh karenanya harus dibekali dengan iman dan bekal pendidikan
akhlak yang kuat dalam menghadapi kehidupan yang semakin
berkembang. Banyak tantangan yang akan dihadapi; masalah moral,
susila, pendidikan, politik dan sebagainya. Maka dibutuhkan benteng
iman yang kokoh dan pengetahuan agama sebagai syarat yang
mutlak dimiliki generasi muda, khususnya para santri. Pendidikan
akhlak di pondok kami sudah memiliki kurikulum dan sudah
tersusun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pondok. Seperti
mengaji kitab Ihya Ulumiddin, ta‟lim muta‟alim dan kitab yang
berhubungan dengan pembentukan akhlak santri, sudah diberikan
oleh pondok kepada para santri sesuai kebutuhan dan kemampuan
masing-masing santri, sehingga teori sudah banyak diberikan namun
implementasinya belum sepenuhnya maksimal.2
Ditambahkan oleh santri yang mukim cukup lama dan memiliki
peranan penting di dalam pondok yaitu sebagai pengurus santri putra yang
menyatakan bahwa;
“Pengajian kitab kuning dan kitab Ihya Ulumiddin di pondok kami
ini bervariasi, secara konsep ada yang memang satu kitab untuk
seluruh santri, artinya semua santri tidak ada tingkatannya, ada pula
yang bertingkat seperti yang ada di Diniyah, hal itu agar santri dalam
menerima materi beruntun, artinya berurutan. Namun tidak semua
santri bisa sepenuhnya mengimplementasikan konsep pendidikan
akhlak yang ada di dalam kitab tersebut”.3
1

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 14.00
2
Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Misbahul
Huda, S.Pd.I, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 17.00
3
Wawancara dengan Santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, saudara Amir AlHusna, pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 15.00

60

Berdasarkan pernyataan di atas dapatlah dipahami bahwa,
implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok
pesantren Nurul Ulum Kotagajah, secara konsep menurut pengasuh
pondok pesantren sudah disampaikan dan diberi pemahaman kepada para
santri, dan juga para ustadz juga memberikan teori secara bertahap
mengenai bagaimana konsep pendidikan yang terdapat dalam kitab Ihya
Ulumiddin karya Imam Al Ghazali yang dipelajari di pondok pesantren
Nurul Ulum Kotagajah.
Konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali selain bertujuan untuk
melatih sisi jiwa santri, maka yang melatarbelakangi diadakannya
implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok kami ialah
masih kurangnya pendidikan akhlak pada aspek melatih jiwa para santri
dan juga langkah-langkah dalam mengimplmentasikannya, seperti
pernyataan di bawah ini yaitu sebagai berikut;
“Jadi begini mas, setiap diadakannya suatu kegiatan atau organisasi
pasti memiliki latar belakang yang menyebabkan didirikannya suatu
kegiatan, maka yang melatarbelakangi diadakannya kegiatan
implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali ini yaa untuk
mendidik akhlak santri pada aspek melatih jiwa, namun sebelum
mengimplementasikan kegiatan ini secara praktik terlebih dahulu
konsepnya diberikan oleh santri, agar santri terlebih dahulu
menguasai
konsep
pendidikan
akhlaknya
kemudian
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya
langkah-langkah ketika akan melaksanakan pendidikan tahap yang
utama adalah pengajar harus mengetahui kondisi santri terlebih
dahulu baik kondisi IQ maupun SQ, serta mengkelompokannya
sesuai dengan rata-rata kemampuan santri sehingga memudahkan
dalam pembelajaran. Begitu juga dalam implementasi pendidikan
akhlak yang disesuaikan dengan kelas masing-masing tentunya
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dengan materi akhlak yang berbeda antara kelas satu dengan yang
lainnya”.4
Selanjutnya menurut pernyataan lain yang disampaikan oleh ustadz
yang menyatakan bahwa;
“gini mas, kami mengadakan kegiatan ini semata-mata agar seluruh
santri dapat mengetahui bagaimana konsep pendidikan akhlak yang
ada di dalam kitab karya Imam Al Ghazali yang mana dalam hal ini
penerapannya pada aspek Riyadhotun Nafsi yaitu melatih jiwa, maka
dalam hal ini melalui kegiatan pembelajaran dan praktik ini
diharapkan seluruh santri memiliki sikap dan akhlak yang mulia dan
memiliki jiwa yang bersih dalam kehidupan sehari-hari.”5
Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat santri yang memiliki
peran sebagai pengurus santri putri yang menyatakan bahwa;
“Benar mas, pondok kami selain memberikan pengajaran pada kitab
Ta‟lim Muta‟alim juga mengadakan kegiatan pembelajaran pada
kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al Ghazali, yang mana secara
konsep sudah diberikan oleh guru atau ustadz kami, tinggal
bagaimana memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari.”6
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, dengan
diadakannya kegiatan implementasi konsep pendidikan akhlak ini sematamata untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai konsep ataupun teori
tentang pendidikan akhlak, yang selanjutnya melalui konsep pendidikan
tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 14.00
5
Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Amin
Syarifudin, S.Pd, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 20.00
6
Wawancara dengan Santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, saudari Septi
Mustika Sari, pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 14.30
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Kegiatan implementasi konsep pendidikan akhlak dalam kitab Ihya
Ulumiddin ini, dilaksanakan secara bergantian antar kelas, yaitu diatur
sesuai jadwal, hal ini dilakukan karena minimnya fasilitas ruang belajar
yang kurang yang mengakibatkan tidak semua santri bisa bebarengan
untuk mengikuti kegiatan tersebut, sedangkan waktu yang diberikan hanya
sebentar setelah itu masuk kelas kembali bergantian dengan kegiatan
mengaji kitab yang lain. Maka dari itu untuk menanggulangi masalah ini
diberikan jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali dengan kelas yang berbeda setiap harinya.
Kegiatan mengkaji dan mempelajari kitab Ihya Ulumiddin ini
hanya dilaksanakan setiap hari ba‟da Subuh dan Maghrib untuk kelas 4 ula
sampai 2 ulya, sedangkan pada jam sore diadakan kegiatan lainnya, seperti
mengaji kitab yang lain yang dilaksanakan pada pukul 18.30 – 23.00.
Seperti pernyataan di bawah ini yang menyatakan yaitu sebagai
berikut;
“gini mas, dalam memberikan jadwal kegiatan ini, selain pembagian
jadwal pembelajaran kitab Ihya Ulumiddin, pondok juga membagi
tugas untuk guru/ustadz juga mas, diantaranya dari ustadz yang
mengajar kitab Ihya Ulumiddin, dan ustadz yang mengajar kitab lain.
ustadz tidak hanya bertugas mengajar satu kitab saja mas, melainkan
juga ada ustadz yang memiliki jadwal mengajar kitab yang berbeda,
mulai dari kitab ta‟lim, fathul qarib, kitab jalalain, kitab sullamut
taufiq, kitab kuning dan perihal keagamaan lainnya dengan harapan
santri lebih mempunyai pemahaman yang tinggi terhadap agamanya
dan mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari”.7

7

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 19.30
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Juga memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut;
“Sekarang ini kami sudah tidak terbebani untuk melaksanakan
kegiatan pembelajaran kitab Ihya Ulumiddin di pondok mas. Kami
selalu senang melakukan pembelajaran ini di pondok. Kami
memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman yang berharga dari
kegiatan ini, karena dengan mengetahui konsep pendidikan akhlak
dari
kitab
ini
memudahkan
saya
bagaimana
cara
mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari”.8
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, pengasuh
dan

ustadz

Pondok

Pesantren

selain

membagi

jadwal

kegiatan

pembelajaran atau mengaji bagi masing-masing kelas, juga membagi
guru/ustadz juga sekaligus memberikan tugas mengisi tausiyah untuk para
santriwan dan santriwati, terutama memberikan tausiyah dengan
bertemakan keagamaan, mulai dari akhlak, akidah, syari‟ah, dan perihal
keagamaan lainnya. Juga santri mengakui bahwa mereka merasa senang
dengan diadakannya kegiatan implementasi konsep pendidikan akhlak
Imam Al Ghazali ini, mereka memperoleh ilmu pengetahuan dan
pengajaran serta pengalaman yang berharga dari kegiatan ini.
Berikut jadwal yang telah ditetapkan oleh pengasuh dan pengurus
pondok pesantren Nurul Ulum yaitu;

8

Wawancara dengan Santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, saudari Ahmad
Nur Kholis, pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 16.30
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05
06
07
08

Tabel 4.3
Kegiatan Santri Pondok Pesantren Nurul Ulum
Waktu
Jenis Kegiatan
Pkl. 05.00 WIB Jama‟ah Sholat Shubuh
Pkl. 05.30 WIB Mengaji Bandongan dan Sorogan AlQur‟an
Pkl. 05.30 dan
Mengaji Kitab Ihya Ulumiddin
18.30 WIB
Pkl. 08.00 WIB Sekolah Umum / Kuliah
Sorogan Kitab Kuning
Musyawaroh/Kursus
Pkl. 12.45 WIB Jama‟ah Sholat Dhuhur
Pkl. 13.30 WIB Mengaji Kitab Tafsir Jalalain
Pkl. 15.30 WIB Jama‟ah Sholat „Asyar
Pkl. 16.00 WIB Sekolah Madrasah Diniyyah

09
10

Pkl. 18.00 WIB
Pkl. 18.30 WIB

11

Pkl. 20.00 WIB

Jama‟ah Sholat Maghrib
Pengajian Kitab Ta‟lim dan Sulam
Taufiq
Sorogan Kitab Kuning bagi siswa
kelas III Ula ke bawah di Asrama
masing- masing
Jama‟ah Sholat „Isya

12
14
15

Pkl 20.30 WIB
Pkl. 24.00 WIB
Pkl. 00.30 WIB

Takror Madrasah Diniyyah
Sholat Malam / Istighosah
Istirahat / Tidur

No
01
02
03
04

Kegiatan implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
ini diikuti oleh semua santri pada setiap jadwal pembelajaran kitab Ihya
Ulumiddin, apabila santri tidak mengikuti maka akan diberikan sanksi
yaitu mengaji surat Yasin, Al-Waqi‟ah, atau pun Juz „Amma sesuai
keputusan pengurus. Caranya siswa berdiri di depan masjid atau dihalaman
pondok, jadi bukan baca Al-Qur‟an dengan santai sambil duduk dan
bersiul, tapi berdiri ditempat terbuka. Santri terkadang kurang tertib dalam
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melaksanakan kegiatan pembelajaran kitab ini, jika tidak diberi
pengawasan yang ketat mereka akan melalaikan kewajibannya tersebut,
misalnya masuk kelas tidak tepat waktu sehingga mengganggu kegiatan
pembelajaran yang sedang berlangsung.
Untuk mengatasi hal ini maka pihak pondok terutama pengasuh
pondok pesantren memberikan pengawasan yang ketat terhadap santri
namun pengawasan yang diberikan pengasuh tidak secara langsung, dalam
hal ini menyatakan bahwa;
“Saya sebagai pengasuh pondok pesantren tentu tidak bisa

mengawasi bagaimana perkembangan akhlak santri setiap hari dan
terus menurus. akan tetapi, pengurus pondoklah yang selalu
mengamati dan mengawasi perkembangannya. Apabila ada prilakuprilaku santri yang menyimpang dari nilai-nilai akhklak yang baik,
maka pengurus pondok pesantren memberikan laporan kepada saya.
Jika pelanggaran santri tersebut sudah berat maka saya sendiri yang
akan memberikan nasehat kepadanya, akan tetapi jika pelanggaran
santri masih ringan maka hanya pengurus pondoklah yang
memberikan nasehat”. 9
Selanjutnya juga diperkuat oleh ustadz mengenai pengawasan dan
kegiatan-kegiatan yang diberlakukan pondok sebagai penunjang mendidik
akhlak santri pondok kami yaitu;
“Jadi gini mas, suatu kegiatan yang bukan termasuk dalam
pendidikan formal maupun non formal yakni adalah ROAN (kerja
bakti). Roan adalah bahasa yang sering digunakan dikalangan
pesantren, Roan sama artinya dengan kerja bakti. Seluruh santri
dilatih kerja bakti seperti; bersih-bersih lingkungan pondok, ikut
membantu dalam pembangunan, dll. Dengan diadakan kegiatan
ROAN (kerja bakti) tersebut bertujuan melatih para santri agar
memiliki kepribadian yang tanggap terhadap lingkungan sekitar,
9

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 10.00
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serta menanamkan jiwa yang loyal dalam bentuk tenaga sehingga
apabila kelak santri hidup di tengah-tengah masyarakat mampu
bermasyarakat dengan baik. Dan juga kegiatannya ada kegiatan
harian dan mingguan. Kegiatan harian seperti mengaji kitab-kitab
kuning setekah shalat subuh, magrib, dan isa‟. Sedangkan kegiatan
mingguan seperti diba‟amn yang dilaksanakan setiap kamis malam
jum‟at. Kemudian khitobah yang dilaksanakan setiap jum‟at malam,
dan ro‟an yang dilaksanakan setiap jum‟at pagi.” 10
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, pengasuh dan
pengurus dalam upaya memberikan ketertiban dan kedisiplinan dalam
kegiatan pembelajaran kitab dan diutamakan kitab Ihya Ulumiddin dan
Ta‟lim Muta‟alim, pengasuh dan pengurus mengawasi setiap kegiatan
pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan tertib.
Dalam hal ini juga ustadz memberikan kegiatan-kegiatan yang lain sebagai
upaya membentuk akhlak santri di pondok pesantren kami seperti Ro‟an
(bersih-bersih) ruang dan halaman pondok pesantren, yang dianggap
bahwa dapat menanamkan jiwa yang terbentuk melalui praktik secara
langsung di dalam atau di luar pondok.
Implementasi konsep pendidikan akhlak pada kitab Ihya Ulumiddin
karya Imam Al Ghazali pada aspek Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa) di
Pondok Pesantren Nurul Ulum Kotagajah diterapkan sesuai dengan konsep
yang telaha di sampaikan oleh ustadz, dalam hal ini akan dipaparkan hasil
wawancara mengenai pokok bahasan pada aspek Riyadhotun Nafsi
(latihan jiwa).

10

Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Edi
Kurniawan, S.Pd, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 13.00
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a. Melawan Nafsu Syahwat
Allah SWT. menciptakan manusia dengan disertai syahwat.
Adanya syahwat pada diri manusia tidak sia-sia, akan tetapi terdapat
faidah dan manfaat didalamnya. Bahkan jika manusia tidak memiliki
syahwat (selera) maka kehidupannya akan merasa berbeda tidak seperti
yang dimiliki oleh manusia yang lain.
Oleh karena itu, pembahasan mengenai hal ini akan dipaparkan
hasil wawancara mengenai bagaimana implementasi konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali pada kitab Ihya Ulumiddin apakah sudah
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau belum.
Seperti pernyataan yang disampaikan oleh pengasuh pondok
pesantren menyatakan bahwa;
“gini mas, konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok
pesantren kami pada aspek pengendalian nafsu syahwat ini, yaitu
sebagai upaya mencegah tumbuhnya nafsu syahwat ialah
mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya dengan menahan
lapar. Karena menurut saya lapar merupakan pengendalian
terhadap musuh Allah SWT. sedangkan menyuburkan setan
adalah memperturutkan kesenanga hawa nafsu dengan makan dan
minum. Implementasi konsep ini kami sampaikan kepada santri
secara teori dan juga pihak pondok memberikan jadwal makan
kepada santri sesuai dengan porsi yang tidak berlebihan dan
membatasi santri untuk tidak membeli makanan di luar pondok.11
Selanjutnya diperkuat oleh pernyataan ustadz mengenai
bagaimana implementasi konsep pendidikan akhlak pada aspek
menjaga diri dari nafsu syahwat, yaitu sebagai berikut;
11

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 16.00
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“Menurut saya, sumber segala nafsu syahwat dan tempat
tumbuhnya segala penyakit dan bencana, adalah perut. Maka
dipondok kami membudayakan budaya lapar demi mencegah
munculnya nafsu syahwat pada diri santri yang akan
mengakibatkan keburukan bagi santri. Seperti membatasi jadwal
makan hanya 2x sehari makan siang pada jam setelah kegiatan
shalat dzuhur berjamaah atau jam 1 siang dan makan pada sore
hari pada pukul 5 sore hari, setelah itu para santri bersiap-siap
melaksanakan kegiatan shalat maghrib berjama‟ah di masjid.
Dalam implementasi pendidikan akhlak melawan nafsu syahwat
itu ia lumayan susah karena ibarat dalam peperangan nafsu itu
diibaratkan sebagi musuh dalam selimut. Pastinya kita harus
memberikan pemahaman terhadap para santri mengenai bahaya
menuruti hawa nafsu, sehingga perlu adanya konsep dan
pemahaman terlebih dahulu baru praktik.”12
Selanjutnya

diperkuat

dengan

pernyataan

santri

yang

menyatakan bahwa;
“Memang benar kak, pondok sangat memperhatikan aspek
menahan diri dari nafsu syahwat, melalui tahap menahan makan,
dan mempraktikkan puasa senin dan kamis puasa ngrowot (sehari
puasa sehari tidak) dan puasa dalail (puasa setahun penuh kecuali
hari tasrik), demi menjaga munculnya nafsu syahwat pada setiap
diri santri, jadwal makan yang disediakan hanya 2x sehari siang
dan sore hari.”13
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, kegiatan
implementasi pendidikan akhlak pada aspek menahan diri dari nafsu
syahwat, selain materi atau konsep yang diberikan dan yang di
dapatkan, santri juga mengimplementasikannya dalam kehidupan
sehari-hari, dengan menjaga hal perut yang dimana faktor utama
munculnya syahwat tidak terjaganya perut dari makan-makanan yang

12

Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Misbahul
Huda, S.Pd.I, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 13.30
13
Wawancara dengan Santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, saudari Irna
Irmandriani, pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 17.00
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tidak baik, dan terlalu kenyangnya perut juga dapat meninggikan
tingkat nafsu dan syahwat seseorang.
b. Pengobatan Penyakit Hati
Penyakit hati di dalam Islam memiliki banyak jenis mulai dari
ringan sampai berat dan jenis penyakit hati yang berat dalam Islam akan
membuat pelaku bisa memiliki dosa besar sampai dosa yang tidak
terampuni oleh Allah SWT. salah satu contoh dari penyakit hati
menurut Islam adalah syirik yang termasuk jenis penyakit hati besar
sebab dosanya tidak akan diampuni oleh Allah SWT.
Seperti halnya menjaga hati dalam kebaikan berarti menjaga hati
dari hal-hal yang merusak hati seperti perbuatan syirik di atas yang
masuk ke dalam penyakit hati yang berakibat besar dosanya. Dalam hal
ini sehubungan dengan implementasi pendidikan akhlak Imam Al
Ghazali pengasuh pondok pesantren menyatakan mengenai konsep ini
dan implementasinya pada santri bagaimana menyatakan bahwa;
“Menurut saya mas, konsep pendidikan akhlak pada aspek
pengobatan penyakit hati ini juga sangat penting karena apabila
hati baik maka baiklah semua amalan, akan tetapi apabila hati
buruk maka hancurlah semua amalan. Maka dalam hal ini untuk
mencegah hal-hal yang tidak baik yang dialami santri, kami
menerapkan kegiatan menyimak Al-Qur‟an setiap selesai shalat
berjama‟ah, menggalakkan kegiatan shalat tahajjud bagi para
santri, memberikan tausiyah setia setelah shalat maghrib
berjama‟ah dan mewajibkan bagi para santri berpuasa senin dan
kamis.”14

14

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 16.00
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Selanjutnya diperkuat oleh pendapat santri yang menyatakan
bahwa;
“Implementasinya sudah terealisasi kok kak, melalui kegiatankegiatan siraman rohani, sangat menghindarkan santri pada halhal yang tidak baik seperti penyakit hati, seperti di kalangan
santriwati model pertemanannya model geng, sehingga ada sisi
iri-irian antara sesama santri, ada juga tidak suka ketika melihat
kawan yang lain memiliki barang atau senang telah mendapatkan
sesuatu penghargaan, ini salah satu penyakit hati yang masih
dialami para santri dan obatnya adalah pengasuh dan pengurus
mengadakan kegiatan yang bermanfaat seperti tadarus Qur‟an
setelah selesai shalat berjama‟ah.”15
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa,
implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali pada aspek
pengobatan penyakit hati yang direalisasikan di dalam pondok
pesantren nurul ulum adalah melalui kegiatan-kegiatan Islami, kegiatan
tadarus Qur‟an, siraman rohani (tausiyah) dan puasa senin kamis. Maka
dalam hal ini pengobatan penyakit hati ini lebih mengarah ke
pencegahan suatu perbuatan yang tidak baik yang dialami oleh santri.
c. Mengenali Aib Diri Sendiri
Aib merupakan suatu kondisi yang tidak baik tentang seseorang
jika diketahui oleh orang lain akan membuat rasa malu, rasa malu ini
membawa kepada efek psikologi yang negatif jika tersebar. Kehidupan
seorang muslim tidak dapat dicapai dengan sempurna, kecuali
mengikuti jalan Allah SWT. yang dilalui secara bertahap. Namu banyak

15

Wawancara dengan Santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, saudara Yazid
Baydowi, pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 10.00
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kita dapati di tengah keseharian kita, pembicaraan dan obrolan itu
sepertinya tidak asyik kalau tidak membicarakan aib, cacat dan
kekurangan yang ada pada orang lain, padahal itu bukanlah perkara
ringan dalam pandangan Islam.
Maka dalam hal ini implementasi konsep pendidikan akhlak
Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin mengenai mengenali aib
diri

sendiri

akan

dipaparkan

pernyataan-pernyataan

mengenai

bagaimana implementasinya dalam kehidupan para santri. Seperti
pernyataan yang disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren yang
menyatakan bahwa;
“Jadi gini mas, perihal ini sangat sensitif karena berhubungan
dengan aib atau kejelakan seseorang, yang mana sering terjadi di
tengah-tengah masyarakat ataupun dikalangan para santri, karena
terkadang aib seseorang lebih nampak dari pada aib pada diri
sendiri. Seperti istilah semut di seberang lautan nampak,
sedangkan gajah dipelupuk mata sendiri tidak kelihatan. Santri di
pondok kami sering sekali menghadap saya secara sendirian di
rumah mas, kebanyakan mereka ingin silaturahim sekaligus
meminta petunjuk kepada saya dan bermujahadah membersihkan
sisi buruk dari diri mereka. Jadi menurut saya selain mempelajari
konsep kitab Ihya Ulumiddin pada aspek Riyadhotun Nafsi
(latihan jiwa) ini pada hal mengenali aib diri sendiri ini sudah
banyak yang mengimplementasikannya secara tidak disadari
mereka melakukannya sendiri.”16
Selanjutnya pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat ustadz
yang menyatakan bahwa;
“sebelumnya mas ajaran Islam melarang keras aib seseorang
diceritakan, dan tidak boleh sekali-kali menyebarkan tentang apa
16

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 16.30
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atau bagaimana kondisi yang tidak baik tentang seseorang
termasuk aib sendiri. Maka mas dalam hal ini pondok kami
memberikan pembelajaran bagi para santri melalui kitab Ihya
Ulumiddin karya Imam Al Ghazali ini kami berikan bagaimana
konsepnya secara mendalam agar santri selain memahami juga
dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Sekarang
pun
mereka
juga
sudah
mulai
dapat
mengimplementasikannya dalam keseharian tanpa mereka sadari
tindakan yang mereka lakukan cerminan dari konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali, seperti bermasyarakat santri setiap
malam jum‟at mengikuti kegiatan yasinan bersama masyarakat
sekitar, ini salah satu cerminan implementasi mengenai mengenal
aib diri sendiri bagaimana pandangan masyarakat tentang mereka
melalui kegiatan tersebut.”17
Pernyataan di atas diperkuat oleh santri yang menyatakan
bahwa;
“kami sering mengikuti kegiatan yasinan bersama masyarakat
sekitar pondok, juga kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan
tingkat kesadaran kami karena dengan mengenal aib diri sendiri
berarti menyadari kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah
SWT. seperti dengan memikirkan pendeknya umur kita dapat
memberikan kesadaran diri bahwa umur itu pendek jika
dibandingkan dengan masa hidup kelak diakhirat, dan sudah
banyak santri yang banyak memiliki kesadaran akan kekurangan
masing-masing sehingga memiliki kehidupan di pondok yang
damai.”18
Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa, konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali pada aspek mengenali aib diri
sendiri tanpa di sadari setiap tindakan yang dilakukan oleh santri
terkadang telah mencerminkan bahwa implementasi pendidikan akhlak
yang diberikan secara konsep atau teori telah tertanam dalam diri santri

17

Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Amin
Syarifudin, S.Pd, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 14.00
18
Wawancara dengan Santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, saudara Ahmad
Rifa‟i, pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 09.00
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sehingganya apa yang dilakukan santri terdapat nilai-nilai akhlak yang
terdapat dalam pendidikan akhlak Imam Al Ghazali.
d. Hidup Zuhud
Zuhud merupakan sifat sederhana dalam kehidupan berdasarkan
motif agama, sebagai benteng untuk membangun diri terutama dalam
menghadapi gemerlapnya materi. Dengan zuhhud akan tampil sifat
positif lainnya, seperti sifat Qana‟ah, tawakkal, Wara‟ atau Wira‟i,
yaitu menjaga diri dari hal yang meragukan.
Seperti hal di dalam suatu lembaga pondok pesantren yang
banyak memiliki berbagai macam karakter ataupun sifat seseorang,
yang semuanya memiliki variasi yang berbeda-beda, sehingganya
dalam satu pondok tingkat sifat kezuhudan seseorang pun juga tidak
sama. Maka dalam hal ini akan dipaparkan pernyataan pengasuh
pondok pesantren Nurul Ulum, mengenai implementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali pada aspek mengenal hidup zuhud,
bagaimana implementasinya dalam kehidupan para santri;
“Di dunia ini tidak terlepas dari sifat zuhud, karena apa seperti
yang terdapat pada konsep yang pertama, bahwa manusia
memiliki tingkat syahwat yang sangat besar selain syahwat
kemaluan lain itu adalah mencintai keduniaan. Maka mas di
pondok kami semua santri kami perlakukan sama antara yang satu
dengan yang lainnya, seperti halnya dalam hal makanan, semua
diperlakukan sama juga seperti pola hidup zuhud melalui
wejangan atau petuah kiai, wejangan-wejangan tersebut
disampaikan lewat pengajarannya ketika mengkaji Al-Qur‟an,
hadits, dan kitab-kitab kuning. Kiai mengatakan: “Islam mengatur
manusia untuk tidak panjang angan-angan (sikap berlebihan
yang selalu ingin memiliki sesuatu yang diinginkannya),
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melainkan manusia harus bersikap sederhana sesuai
kemampuan.” Seperti kata “Prihatin” juga sering diucapkan kiai
terhadap santrinya. Maksud dari kata prihatin ini mas yaa
menyuruh santri untuk mawas diri dan mengasihani orang tua
yang sudah kerja keras mencari untuk kebutuhan anak-anaknya.
Jadi begitu mas implementasi kehidupan zuhud melalui
wejangan-wejangan dari kiai.”19
Pernyataan di atas diperkuat oleh ustadz yang menyatakan
bahwa;
“Kehidupan di pondok kami terapkan sesuai petuah kiai kami
mas, polah hidup zuhud kami tuangkan dalam sikap dan perilaku
kiai sehari-hari yang dalam kesehariannya menerpakan pola hidup
zuhud, dengan demikian secara tidak langsung kiai telah
mengajarkan kami akan bagaimana pola kehidupan zuhud, seperti
santri selalu memelihara diri dari perilaku yang tidak bermanfaat,
suka bersedekah, membantu pembangunan pondok, saling berbagi
dengan rekan satu asrama, santri juga memiliki tingkat sikap
ketawadhu‟an yang cukup baik, dan sabar ketika sedang
menghadapi permasalah dan musibah.”20
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa,
implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali dalam kitab
Ihya Ulumiddin di pondok pesantren kami sudah terealisasi dengan
baik, santri memiliki sifat zuhud yang tinggi, seperti halnya bersikap
yang baik terhadap sesama, dan menghindari hal-hal yang berbau
materi dan berfoya-foya, semua berperilaku sesuai yang dituturkan oleh
kiai. Zuhud juga termasuk dalam hal kesederhanaan seseorang, seperti
pondok menekankan pentingnya penampilan sederhana sebagai salah
satu nilai luhur pesantren dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari
19

Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 20.30
20
Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Edi
Kurniawan, S.Pd.I, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 14.00
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bagi seluruh warga pesantren. Karena kesederhanaan bukanlah
kemiskinan, melainkan hidup secara wajar, proporsional dan tidak
berkelebihan, terutama pada materi.
2. Upaya-upaya

yang

Dilakukan

Pengasuh

dan

Ustadz

dalam

Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali
di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Aspek Riyadhotun Nafsi
(latihan jiwa).
Upaya mengimplementasikan kegiatan implementasi konsep
pendidikan akhlak pada kitab Ihya Ulumiddin sebagai upaya implementasi
konsep pendidikan akhlak bagi santri, maka pondok berusaha memberikan
yang terbaik bagi santri, maka pondok berinisiatif untuk menggalakkan
kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang proses implementasi konsep
pendidikan akhlak pada aspek Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa). Dalam hal
ini upaya sekolah dalam mengimplementasikan shalat dzuhur berjama‟ah
sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah siswa akan penulis
paparkan sebagai berikut:
a. Memberikan Bimbingan
Pengasuh

dan

ustadz

memiliki

peran

sebagai

seorang

pembimbing bagi santri, dalam hal ini pengasuh dan ustadz berperan
sebagai

seorang

pembimbing

dalam

mengimplementasikan

implementasi konsep pendidikan akhlak pada kitab Ihya Ulumiddin
karya Imam Al Ghazali sebagai sarana mendidik akhlak santri, seperti
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yang di ungkapkan oleh ustadz pondok pesantren yang menyatakan
bahwa;
“Kami berusaha untuk meningkatkan aklaqul karimah santri,
salah satu kegiatan yang dilakukan pihak pondok adalah dengan
memberlakukan kegiatan impelementasi konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali. Kegiatan ini termasuk kegiatan
mendidik melalui konsep seorang ulama melalui kitabnya yang
berjudul kitab Ihya Ulumiddin. Dalam pelaksanaannya kami
sebagai ustadz saya selalu berusaha memberikan bimbingan dan
pengarahan kepada santri pondok pesantren kami.”21
Selanjutnya diperkuat oleh pernyataan dari pengasuh yang
menyatakan bahwa;
“Hal serupa disampaikan yaitu sebagai berikut; “sebagai upaya
kami dalam menjadikan santri berakhlakul karimah, salah satunya
adalah dengan mengadakan kegiatan implementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali, dalam hal ini saya serahkan
kepada ustadz sebagai seorang pembimbing dan sebagai penentu
arah bagi para santri, sehingga siswa akan terarah dalam hal
kebaikan”. 22
Dalam hal ini untuk memperkuat santri yang menyatakan
bahwa; “iya kak, ustadz selalu berusaha membimbing kami semua dan
seluruh santri, juga dibantu dan diawasi oleh pengasuh pendamping,
sehingga demi kelancaran kegiatan ini peran ustadz dan pengasuh
pendamping sangat diharapkan pengarahannya”.23
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, ustadz
sebagai seorang pembimbing sangat memiliki peranan yang sangat
21

Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Misbahul
Huda, S.Pd.I, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 14.00
22
Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 20.30
23
Wawancara dengan Santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, saudari Ulfatul
Fauziah, pada tanggal 31 Desember 2017 pukul 15.00
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penting bagi terlaksananya kegiatan implementasi konsep pendidikan
akhlak sebagai sarana membentuk akhlak santri pondok pesantren.
Pemberian bimbingan merupakan salah satu upaya setiap
pengasuh dan ustadz, khususnya ustadz yang mengajarkan kitab Ihya
Ulumiddin dalam mendidik akhlak santri. Pemberian bimbingan
dimaksudkan agar santri mampu memahami dan menghayati bahwa
setiap

perbuatan

atau

sikap

seseorang

mencerminkan

akan

kepribadiannya. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh ustadz yaitu
melalui pembiasaan berakhlak yang mulia dengan tujuan menciptakan
suasana religi baik di lingkungan pondok maupun di luar lingkungan
pondok.
1) Pelaksanaan shalat berjamaah
Shalat merupakan kewajiban setiap umat muslim baik lakilaki maupun perempuan sebagai wujud ketaatan kepada Sang
Kholik. Pelaksanaan shalat berjamaah sangat dianjurkan dalam Islam
karena dapat memupuk rasa persaudaraan sesama umat muslim.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz pondok pesantren yang
menyatakan bahwa;
“Untuk pelaksanaan ibadah shalat khususnya shalat Dhuhur,
santri diwajibkan untuk melaksanakannya. Kami telah
menyiapkan buku absensi perkelas mengaji yang kami absen
setiap kegiatan shalat. Jika ada santri yang tidak mengikuti
shalat berjamaah akan terlihat dan tercatat di sana. Pembiasaan
ini kami maksudkan agar santri dapat menjalankan ibadahnya
dengan baik dan menanamkan rasa tanggung jawabnya bukan
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hanya pada hal dunia belaka akan tetapi tanggung jawabnya
untuk agama mereka.24
Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi Penulis yang
memperlihatkan bahwa setiap adzan dzuhur berkumandang santri
melaksanakan shalat dhuhur berjamaah baik laki-laki maupun
perempuan. Karena kebijakan dari pondok setiap pukul 12. 15 WIB
merupakan waktu untuk istirahat, shalat dan makan setelah selesai
kegiatan sekolah.25
2) Menanamkan Sikap Jujur
Penanaman sikap jujur sangatlah penting, karena dengan
adanya penanaman akhlak sejak dini akan dapat tumbuh menjadi
kebiasaan dan melekat sebagai karakter santri sendiri. Upaya yang
harus dilakukan oleh ustadz dalam tugasnya membina akhlak santri
yaitu untuk meminimalis kenakalan yang dilakukan oleh santri,
diharapkan dapat memberikan efek jera pada santri sehingga tidak
melakukan perbuatan tidak jujur baik kepada ustadz, Orangtua,
teman, dan masyarakat.
Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

ustadz

yang

menyatakan bahwa;
“Selain mendidik akhlak
Imam Al Ghazali ini,
penanaman akhlak yang
syariat Islam. Terutama
24

melalui konsep pendidikan akhlak
santri haruslah disertai dengan
baik yang sesuai dengan tuntunan
sikap jujur, itu merupakan modal

Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Misbahul
Huda, S.Pd.I, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 14.30
25
Hasil observasi pada tanggal 29 Desember 2017
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utama untuk mendapat kepercayaan dari teman, Orangtua,
ustadz dan masyarakat.26
Pendidikan akhlak berupa sikap jujur sangat efektif untuk
membentuk karakter santri. Dengan adanya pemberian bimbingan
sikap jujur maka akan dapat menjadi kebiasaan dan berbuah menjadi
suatu karakter dari diri pribadi santri.
3) Disiplin
Kedisiplinan merupakan tingkah laku manusia yang
kompleks, karena menyangkut unsur pembawaan dan lingkungan
sosialnya. Ditinjau dari sudut pandang psikologi, bahwa manusia
memiliki dua kencenderungan yaitu bersikap baik atau bersikap
buruk, cenderung patuh atau tidak patuh, cenderung menurut atau
membangkang. Kencenderungan tersebut dapat berubah sewaktuwaktu

tergantung

bagaimana

mengoptimalkannya.

Menurut

pendapat pengasuh pondok pesantren yang menyatakan bahwa;
“Seorang ustadz/guru harus memberikan tauladan yang baik
pada santrinya. Oleh karena itu, menjadi seorang ustadz/guru
jangan sampai menyepelekan disiplin waktu. Idealnya sebelum
guru memerintahkan santrinya untuk disiplin, ustadz/guru
harus terlebih dahulu memberikan contoh kepada santrinya.
Lebih-lebih ketika dalam pembelajaran kitab Ihya Ulumiddin
ini yang membahas mengenai aspek melatih jiwa yang mana
mendidik akhlak santri melalui sikap disiplin ini juga akan
melatih jiwa santri untuk lebih disiplin dalam setiap tindakan.27

26

Wawancara dengan Ustadz pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Ustadz Amin
Syarifudin, S.Pd.I, pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 16.00
27
Wawancara dengan Pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, Dr. Andi Ali
Akbar, M.Ag, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 20.30
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Ustadz merupakan tombak keberhasilan dalam pembelajaran,
ustadz juga merupakan model di dalam ruang mengaji untuk
santrinya. Untuk itu seorang ustadz/guru harus dapat memberikan
contoh yang baik kepada santrinya baik dari segi ucapan maupun
tindakan.
4) Tanggung Jawab
Tanggung jawab merupakan kewajiban yang dibebankan
kepada seseorang untuk segera ditunaikan. Begitu pula dengan
tanggung jawab santri, ia harus mampu menyelesaikan tugas yang
telah diberikan oleh ustadz/guru kepadanya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan ustadz/guru pondok pesantren menyatakan
bahwa;
“Dalam melakukan penilaian kepada santri harus banyak yang
dipertimbangkan. Contohnya seperti ketepatan santri dalam
menyelesaikan tugas yang telah diberikan dengan rentang
waktu tertentu. Hal itu merupakan bentuk pembiasaan untuk
menumbuh kembangkan tanggung jawab santri terhadap tugas
yang diberikan. Ini salah satu implementasi konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali mendidik santri agar memiliki sikap
tanggung jawab akan kehidupannya sendiri, yang mana
melalui sikap inilah santri akan mudah mengimplementasikan
konsep pendidikan akhlak ini pada aspek riyadhotun nafsi
(melatih jiwa).28
Pemberian bimbingan kepada santri dalam hal penanaman
sikap tanggung jawab sangat dibutuhkan untuk membiasakan santri
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untuk bersikap amanah terhadap apapun yang ditugas yang
diberikan.
Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa, suatu
cara untuk mengatasi problem yang timbul dalam pendidikan akhlak.
Karena pada dasarnya untuk pembelajaran konsep pendidikan akhlak
santri pada kitab Ihya Ulumiddin yang dipelajari tidak ada media
yang terlalu menarik sehingga bagi santri pembelajaran kitab ini
harus dengan metode khusus dalam menyampaikannya. Maka dari
itu

ustadz/guru

mencoba

memberikan

pencerahan

untuk

meningkatkan daya minat santri terhadap kitab Ihya Ulumiddin.
b. Memberikan Tausiyah
Upaya pengasuh dan ustadz dalam mengimplementasikan
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali sebagai sarana mendidik akhlak
santri adalah dengan memberikan tausiyah. Seperti ungkapan di bawah
ini yang menyatakan bahwa;
“jadi gini mas, sebagai upaya ustadz membentuk akhlak santri
melalui kegiatan pembelajaran kitab Ihya Ulumiddin adalah
dengan memberikan tausiyah setelah selesai shalat berjama‟ah
shalat subuh hingga dhuha, sehingga dalam kesempatan ini ustadz
bisa memberikan masukan-masukan atau pengajaran kepada
santri, karena melalui kegiatan ini tausiyah sebagai salah satu
upaya pengasuh terutama ustadz dalam membentuk akhlak santri
karena tausiyah kami jadikan bagian dari pembelajaran konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok kami mas. Bila
berbicara masalah akhlak kepada Allah berarti erat kaitannya
dengan bagaimana seorang hamba menyembah atau patuh kepada
sang khaliq. Itupun diajarkan melalui pengajian kitab-kitab yang
sudah ada di pesantren ini. Selain itu santri juga harus benarbenar mengamalkan apa yang sudah diajarkan. Seorang guru atau
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ustadz pun harus demikian, jangan hanya bisa memberi tahu tapi
juga bisa mengamalkan pula agar dapat menjadi uswah bagi para
santri”.29
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan pengasuh pondok
pesantren Nurul Ulum yang menyatakan bahwa;
“Guna memberikan yang terbaik bagi santri, menurut saya upaya
yang dilakukan ustadz dengan memberikan tausiyah atau ceramah
disetiap sela waktu setelah shalat berjama‟ah sangat efektif bagi
perkembangan akhlak santri terutama pada aspek Riyadhotun
Nafsi (melatih jiwa), karena dengan memberikan tausiyah ustadz
berusaha mengajak santri untuk belajar berfikir tentang materi apa
yang akan disampaikan dalam isi tausiyah diutamakan pada kitab
Ihya Ulumiddin karya Imam Al Ghazali yang akan disampaikan
oleh ustadz. Akhlak kepada Allah misalnya itu adalah akhlak
yang pertama harus dikenalkan kepada santri, oleh karena itu
tidak cukup dengan hanya menerima ilmu di pesantren saja, tapi
dari lingkungan juga. Dari lingkungan tidak hanya berbentuk
pengajian, tapi dalam bentuk Hasanah, artinya pemberian contoh
yang baik, terutama oleh orang tua santri sendiri. Seorang kyai
pun juga harus menjadi uswah bagi santri dalam hal apapun
terutama dalam hal ibadahnya. Oleh karena itu dalam membina
akhlak santri kepada Allah tidak cukup hanya dengan pengajian
kitab tapi juga dengan praktek atau uswah”.30
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan
wawancara kepada santri yaitu sebagai berikut;
“iya kak, pondok selalu berupaya mensukseskan kegiatan
implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali ini
demi membentuk kepribadian yang baik dalam diri kita semua
dalam hal ini para santri, setiap selesai shalat berjama‟ah ustadz
memberikan tausiyah atau ceramah yang berisikan tentang
bagaimana menjadi seorang yang memiliki pribadi yang baik,
saya sangat mengapresiasi apa yang diberlakukan ustadz dan
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terutama pengasuh pondok pesantren dalam setiap aktivitas di
pondok kami”.31
Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis pahami bahwa,
upaya ustadz dan pengasuh selalu berusaha memberikan pendidikan
secara sikap secara nyata dengan memberikan tausiyah disela-sela
waktu shalat berjama‟ah dan waktu kosong ketika tidak ada
pembelajaran kitab, sehingga dengan adanya waktu untuk memberikan
pengarahan dan tuntunan kepada santri dalam memberikan pendidikan
akhlak bagi santri.
c. Memberikan Keteladanan
Metode

pendidikan

Islam

dalam

penerapannya

banyak

menyangkut wawasan keilmuan yang sumbernya berada di dalam AlQur‟an dan Hadits. Bahkan guna mewujudkan perdamaian dan
persatuan, masyarakat harus dapat meneladani spirit Nabi Muhammad
SAW. begitu juga santri juga wajib meneladani keteladanan Nabi
Muhammad SAW. dan dijadikan pegangan dalam memelihara
perdamaian dan kesatuan di pondok pesantren khususnya.
Seperti pernyataan yang disampaikan oleh ustadz pondok
pesantren menyatakan bahwa;
“Pembinaan akhlak merupakan upaya pembinaan sikap dan
perilaku seseorang berdasarkan norma-norma yang diajarkan
dalam agama. Salah satu faktor yang amat menentukan dalam hal
ini adalah keteladanan dari pengasuh, ustdaz dan ustadzah, dan
31
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guru itu sendiri. Pentingnya keteladanan para ustadz sangat
ditekankan di pesantren ini. Metode keteladanan ini pada
hakekatnya merupakan salah satu metode yang telah diterapkan
oleh Rasulullah SAW. maka dalam hal ini upaya
mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al
Ghazali melalui keteladanan para ulama pondok pesantren
terutama ustadz dan ustadzah.”32
Sedangkan pernyataan lain disampaikan oleh pengasuh pondok
pesantren menyatakan bahwa;
“Memberi inspirasi bagi kita bahwa kunci keberhasilan dalam
pembinaan akhlak adalah keteladanan, metode inilah yang kami
terapkan di pesantren ini. Sebelum santri diperintahkan
berperilaku terpuji, meneladani Rasulullah SAW., gurulah yang
pertama-tama harus memberikan contoh dengan berperilaku
terpuji. Kesadaran akan pentingnya keteladanan ini ditanamkan
kepada para ustadz, guru dan staf administrasi serta seluruh
elemen dan pegawai pesantren sehingga tidak jarang guru pun
mendapat teguran jika berperilaku yang tidak mendidik, misalnya,
merokok. Di pesantren ini, guru dilarang merokok selama berada
dalam area lingkungan sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk
mengefektifkan larangan merokok bagi para santri sehingga guru
dituntut untuk memberi teladan terlebih dahulu. Maka
keteladanan seorang ustadz/guru sangat membantu santri dalam
mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al
Ghazali yang telah dipelajari.”33
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa,
keteladanan itu sebaiknya dilaksanakan oleh ustadz/guru, pengurus dan
jajaran pondok pesantren sebagai inspirasi bagi

santri untuk

melaksanakan akhlak yang dicontohkan sesuai dengan tuntunan
Rasulullah SAW.

32
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d. Menerapkan Pembiasaan
Pembiasaan dalam mendidik akhlak santri dimaksudkan agar
santri terlatih dan terbiasa untuk selalu bersikap dan bertingkah laku
sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan seperti yang terdapat dalam
kitab Ihya Ulumiddin yang telah dipelajari. Karena latihan pembiasaan
merupakan modal dasar yang sangat penting bagi santri. Berdasarkan
hasil wawancara dengan ustadz menyatakan bahwa;
“Kegiatan berjabat tangan dan mengucap salam ketika bertemu
dengan kiai, ustadz maupun teman merupakan program
pembiasaan yang diterapkan di pondok pesantren Nurul Ulum
Kotagajah. Hal ini bertujuan membentuk lingkungan pondok yang
kondusif dan agamis kekeluargaan, keakraban, dan kehangatan
dengan mengajarkan nilai-nilai penghargaan terhadap orang lain,
disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab terutama pada aspek
Riyadhotun Nafsi (melatih jiwa) seorang santri”.34
Hal ini diperkuat oleh pengasuh pondok pesantren Nurul Ulum
yang menyatakan bahwa;
“Berjabat tangan dan mengucap salam dilakukan bertujuan agar
di antara sesama warga pondok terjalin hubungan yang harmonis
dan dinamis baik antara ustadz dengan santri, dengan orangtua,
dengan pengasuh dan pengurus pondok, maupun dengan teman
sebaya”.35
Berdasarkan hasil observasi yang Penulis lakukan, menunjukkan
bahwa rata-rata santri mengucap salam dan berjabat tangan ketika
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bertemu dengan ustadz maupun dengan orang yang lebih tua ketika
bertemu masyarakat sekitar pondok.36
Berdasarkan pernyataan di atas melalui kegiatan pembiasaan ini,
santri akan menjadi terbiasa untuk menyapa, berjabat tangan serta
mengucap salam baik kepada pengasuh, ustadz/guru, masyarakat sekitar
pondok, dan teman sebaya. Dengan maksud agar santri tidak muncul
jarak yang jauh antara warga pondok baik antara ustadz/guru, santri
yang satu dengan yang lain maupun dengan warga masyarakat.
3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dialami Pengasuh
dan Ustadz dalam Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak
Imam Al Ghazali di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Kitab
Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa).
Pada dasarnya dilaksanakannya pendidikan santri karena tujuan
pembinaan tersebut untuk kebaikan santri sendiri di masa depan. Karena
pondok memiliki sistem pembinaan yang berbeda dengan lembagalembaga pendidikan lain. Akhlak santri di pondok pesantren Nurul Ulum
dibina dengan baik mlalui metode keseharian. Santri dididik hablun
minnaalah dengan banyak cara. Namun dalam kenyataannya ada beberapa
faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

36
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a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung yang mempengaruhi pengasuh dan ustdaz
dalam mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al
Ghazali pada kitab Ihya Ulumiddin faktornya yaitu sebagai berikut:
1) Kerja Sama yang Solid Para Pengasuh, Ustadz dan Ustadzah,
dan Staf Serta Pegawai Pesantren
Faktor kesatuan visi dan misi orang-orang yang terlibat
langsung dalam suatu program merupakan hal yang sangat urgen
dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Salah satu faktor
pendukung dalam proses implementasi konsep pendidikan akhlak
Imam Al Ghazali di pesantren ini adalah adanya kesatuan visi dan
misi para pengasuh, ustadz dan ustadzah, guru dan staf. Sehingga
program yang dijalankan mengarah kepada pencapaian tujuan yang
sama, dan semua komponen merasa turut bertanggung jawab dalam
menyukseskannya. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari Agus Dr.
Andi Ali Akbar sekalu pengasuh pondok pesantren, kesungguhan
dan kualitas para wakil/pembantu sangat membantu keberhasilan
dalam mendidik akhlak para santri. Dalam hal ini pernyataan dari
pengasuh pondok pesantren menyatakan bahwa;
“Implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
bukanlah hal yang mudah, karena hal ini terkait dengan
pembentukan kepribadian yang bersifat abstrak. Proses
pendidikan akhlak di pesantren ini tidak mungkin dilakukan
tanpa adanya kerja ustadz dan ustadzah yang solid. Oleh
karena itu, kami selalu berusaha melibatkan semua pihak yang
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ada di pesantren ini dalam membicarakan program-program
pendidikan akhlak yang akan diterapkan yaitu konsep dari
kitab Ihya Ulumiddin. Kami selalu menekankan bahwa bukan
hanya ustadz yang bertanggung jawab dalam pendidikan
akhlak santri, tetapi semua pengasuh, masyarakat dan elemen
yang memiliki pengaruh bagi pesantren. Alhamdulillah,
sampai sejauh ini kekompakan para ustadz/ah, pengasuh dan
staf untuk saling bahu membahu membina para santri ke arah
pembentukan akhlak yang mulia, berjalan sangat baik.”37
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, kerja
sama yang solid seluruh elemen pondok pesantren dalam
membentuk akhlak tampak jelas dalam aktivitas keseharian mereka
yang selalu menampilkan kepedulian yang tinggi terhadap segala
perilaku santri-nya.
2) Dukungan Orang Tua Santri
Dukungan orang tua dalam membantu proses implementasi
konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali bagi para santri sangat
berpengaruh. Dukungan ini dalam bentuk pengawasan terhadap
perilaku putra-putri mereka setelah berada di luar pondok pesantren
terutama saat mereka kembali kerumahnya masing-masing baik
karna izin atau saat liburan sekolah. Kaitannya dengan kerjasama
yang dibangun antara orang tua santri dengan pihak pesantren ini,
pengasuh pondok pesantren menyatakan bahwa;
“Untuk mengoptimalkan peran serta orang tua dalam mendidik
akhlak ini, pondok menjalin komunikasi dan koordinasi
melalui jalinan silaturahmi. Secara periodik, pihak orang tua
37
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siswa sering melakukan pertemuan dengan pihak pondok
untuk membahas berbagai persoalan yang terkait dengan
program yang akan dilaksanakan oleh pesantren. Salah satu
agenda yang selalu ditekankan dalam pertemuan ini adalah
mensosialisasikan strategi mendidik akhlak para santri sebagai
implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali yang
menempatkan orang tua sebagai bagian penting dari
pelaksanaan pendidikan tersebut. Program ini dijalankan
secara berkesinambungan dan terarah kepada tujuan yang sama
dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua di rumah.
Bagi santri yang tinggal di asrama, tugas pembinaan ini
ditangani langsung oleh para musyrif asrama. Pelaksanaan
pembinaan yang dilakukan di asrama ini bahkan berjalan
secara sistematis dan terprogram melalui berbagai kegiatankegiatan yang bermanfaat, demikian penuturan pengasuh
pondok pesantren.”38
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa,
pendidikan akhlak dilakukan langsung oleh musyrif asrama diluar
proses pembelajaran di dalam proses kegiatan ketika mengaji, hal ini
dilakukan mengingat membina akhlak dalam proses pembelajaran
hanya dilakukan dalam waktu 2 jam pembelajaran dalam seminggu.
3) Fasilitas
Fasilitas merupakan hal yang tidak terlepas dari kehidupan
manusia, malah sarana dan prasarana adalah hal yang paling utama
dalam kehidupan terutama pendidikan. Sehingga sarana dan
prasarana adalah fasilitas yang akan menunjang keberhasilan santri
dalam belajar dan mengembangkan potensinya. Seperti yang
diungkapkan oleh ustadz/guru yang menyatakan bahwa;
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“Dalam memberikan kebutuhan dan fasilitas belajar agar santri
mudah dalam belajar ketika pembelajaran kitab, terutama saat
pembelajaran kitab Ihya Ulumiddin, saya memberikan fasilitas
untuk santri belajar tentang agama, seperti sarana mengaji
seperti, perpustakaan pondok terutama, papan tulis, kitab-kitab
dan Al-Qur‟an. Karena dengan sarana prasarana akan membuat
santri menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk mengaji
dengan adanya sarana prasarana yang baik sebagai penunjang
kegiatan belajar santri”.39
Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis analisis bahwa,
dalam memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak,
orangtua/ibu berusaha memberikan fasilitas belajar yang memadai
bagi anak, seperti menitipkan anak pendidikan di Taman Pendidikan
Al-Qur‟an, buku-buku cerita Islami, buku-buku kisah-kisah para
Nabi, dan Al-Qur‟an.
b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat yang dihadapi kepala madrasah dan guru
dalam mengimplementasikan kegiatan shalat dzuhur berjama‟ah antara
lain:
1) Sifat Keduniawian
Sifat duniawi yang dimiliki oleh manusia tidak dapat
dipungkiri setiap manusia cinta akan dunia terutama dalam hal
materi, manusia sangat-sangat mencintai hal ini, seperti yang
diungkapkan oleh ustadz/guru yang menyatakan bahwa;
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“Hambatan yang biasa dialami oleh para santri adalah sifat
keduniawian yang masih ada pada diri santri, santri masih
senang dengan hal-hal yang berbau dunia, memang tidak
dipungkiri bahwa usia yang masih muda merupakan factor
utama yang menghambat suksesnya pendidikan akhlak
tasawuf. Sikap malu atau tidak enak dengan temanpun juga
merupakan faktor yang menghambat dan masih banyak yang
lain.
Ini
sangat
menghambat
santri
dalam
mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al
Ghazali”.40
Berdasarkan pernyataan di atas dapat difahami bahwa,
inilah yang menjadi salah satu kendala yang dialami, salah satunya
adalah sifat keduniawian para santri yang masih sebagaian besar
santri masih belum bisa menghindarinya, mengakibatkan santri harus
lebih banyak lagi mendapatkan pendidikan atau melatih jiwa dengan
melalui pembiasaan.
2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Keterbatasan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren
Nurul

Ulum

juga

merupakan

salah

satu

kendala

dalam

mengoptimalkan upaya mengimplementasikan konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali.
Seperti yang disampainkan oleh ustadz pondok pesantren
menyatakan bahwa;
“Asrama yang ada di kompleks pesantren ini hanya mampu
menampung sekitar kurang dari 500 santri, sementara saat ini
jumlah seluruh santriwan dan santriwati lebih dari 370 orang.
Sehingga situasi yang begitu padat dalam satu kamar
40
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menjadikan kondisi kehidupan berasrama kurang kondusif,
rentan dengan kesalahfahaman, pencurian barang-barang
berharga dan bahkan sampai ada santri yang kehilangan cd
(underwear), sendal dan barang-barang lainnya.”41
Selanjutnya menurut pernyataan yang disampaikan oleh
pengasuh pondok pesantren menyatakan bahwa;
“Keterbatasan asrama ini tidak terlepas dari keterbatasan lokasi
pondok pesantren yang memang tidak terlalu luas, sehingga
tidak ada lagi lahan kosong untuk mendirikan asrama.
Sebenarnya hal ini sangat disayangkan, karna setiap tahunnya
pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah ini sangat banyak
diminati oleh masyarakat yang ingin memasukkan anaknya
nyantri disini, namun karna keterbatasan tempat menjadi
terbatas pula santriwan dan santriwati yang diterima masuk di
pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah.”42
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, yang
menjadi penghambat kegiatan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
di pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah ini ialah terbatasnya
lahan

pembangunan

asrama

pondok

yang

menghambat

perkembangan pondok.
B. Pembahasan
1. Implementasi Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali di
Pondok Pesantren Nurul Ulum Kotagajah Lampung Tengah
Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, maka dalam
pembahasan ini akan diungkapkan tentang Implementasi Konsep
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Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali di Pondok Pesantren Nurul Ulum di
Desa Kauman Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.
Konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di Pondok Pesantren
Nurul Ulum Kotagajah Lampung Tengah ini meliputi pembahasan tentang
aspek Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa), yang meliputi empat pembahasan
yaitu 1) Melawan Nafsu Syahwat; 2) Pengobatan Penyakit Hati; 3) Kenali
Aib Diri Sendiri; dan 4) Hidup Zuhud.
Implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di
pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, secara konsep menurut
pengasuh pondok pesantren sudah disampaikan dan diberi pemahaman
kepada para santri, dan juga para ustadz juga memberikan teori secara
bertahap mengenai bagaimana konsep pendidikan yang terdapat dalam
kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al Ghazali yang dipelajari di pondok
pesantren Nurul Ulum Kotagajah.
Sehingga dalam hal ini penyampaian konsep yang disampaikan
oleh ustadz/ustadzah pondok pesantren sudah melalui tahap pemahaman
bagaimana konsepnya latihan jiwa dan bagaimana implementasinya dalam
kehidupan santri. Karena generasi muda adalah generasi yang akan
berperan dimasa yang akan datang. Oleh karenanya harus dibekali dengan
iman yang kuat dalam menghadapi kehidupan yang semakin berkembang.
Banyak tantangan yang akan dihadapi; masalah moral, susila, pendidikan,
politik dan sebagainya. Maka dibutuhkan benteng iman yang kokoh dan
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pengetahuan agama khususnya pada aspek latihan jiwa sebagai syarat yang
mutlak yang harus dimiliki generasi muda, khususnya para santri.
Konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali selain bertujuan untuk
melatih sisi jiwa santri, maka yang melatarbelakangi diadakannya
implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok kami ialah
masih kurangnya pendidikan akhlak pada aspek melatih jiwa para santri
dan juga langkah-langkah dalam mengimplementasikannya. Sehubungan
dengan kegiatan ini, dengan diadakannya kegiatan implementasi konsep
pendidikan akhlak ini semata-mata untuk memberikan ilmu pengetahuan
mengenai konsep ataupun teori tentang pendidikan akhlak, yang
selanjutnya melalui konsep pendidikan tersebut diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
Kegiatan implementasi konsep pendidikan akhlak dalam kitab Ihya
Ulumiddin ini, dilaksanakan secara bergantian antar kelas, yaitu diatur
sesuai jadwal, hal ini dilakukan karena minimnya fasilitas ruang belajar
yang kurang yang mengakibatkan tidak semua santri bisa bebarengan
untuk mengikuti kegiatan tersebut, sedangkan waktu yang diberikan hanya
sebentar setelah itu masuk kelas kembali bergantian dengan kegiatan
mengaji kitab yang lain. Maka dari itu untuk menanggulangi masalah ini
diberikan jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali dengan kelas yang berbeda setiap harinya.
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Karena dengan ditetapkannya jadwal kegiatan mengaji ini proses
pembelajarannya

akan

terorganisir

dan

tidak

akan

memberikan

kesempatan bagi santri untuk meninggalkan kegiatan mengaji pada setiap
harinya. Karena mendidik akhlak adalah bagian integral dalam pendidikan
dan dakwah. Dalam pengembangan kedua aspek ini santri didorong agar
memiliki akhlak mulia, yang standarnya dapat dilihat melalui pola interaks
keseharian mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bagaimana
implementasi

pendidikan

akhlak

yang

diberikan

secara

konsep

diimplementasikan dalam sehari-hari.
Pengasuh dan Ustadz Pondok Pesantren selain membagi jadwal
kegiatan pembelajaran atau mengaji bagi masing-masing kelas, juga
membagi guru/ustadz juga sekaligus memberikan tugas mengisi tausiyah
untuk para santriwan dan santriwati, terutama memberikan tausiyah
terutama dengan bertemakan keagamaan, mulai dari akhlak, akidah,
syari‟ah, dan perihal keagamaan lainnya. Juga santri mengakui bahwa
mereka merasa senang dengan diadakannya kegiatan implementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali ini, mereka memperoleh ilmu
pengetahuan dan pengajaran serta pengalaman yang berharga dari kegiatan
ini.
Maka dalam hal ini peran pengasuh dan ustadz/ustadzah sangatlah
penting dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
ini, karena perannya yang sangat penting ini harapannya para ustadz dan
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santri sama-sama bisa bekerjasama demi terlaksananya kegiatan ini,
supaya dapat terealisasi konsepnya dan terbentuknya generasi yang
berakhlak karimah. Karena seorang santri memiliki ciri-ciri semangat
membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan
terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat
pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem
kehidupan manusia dalam segala aspeknya.
Pengasuh dan pengurus dalam upaya memberikan ketertiban dan
kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran kitab dan diutamakan kitab Ihya
Ulumiddin dan Ta‟lim Muta‟alim, pengasuh dan pengurus mengawasi
setiap kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran bisa
berjalan dengan tertib. Dalam hal ini juga ustadz memberikan kegiatankegiatan yang lain sebagai upaya membentuk akhlak santri di pondok
pesantren kami seperti Ro‟an (bersih-bersih) ruang dan halaman pondok
pesantren, yang dianggap bahwa dapat menanamkan jiwa yang terbentuk
melalui praktik secara langsung di dalam atau di luar pondok. Dengan
adanya kegiatan-kegiatan yang menunjang ini harapannya akan dapat
melatih jiwa santri dan mendidik akhlak santri yang mempelajari kitabkitab dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang menunjang kreatifitas santri.
Maka dalam hal ini, Implementasi konsep pendidikan akhlak pada
kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al Ghazali pada aspek Riyadhotun
Nafsi (latihan jiwa) di Pondok Pesantren Nurul Ulum Kotagajah
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diterapkan sesuai dengan konsep yang telaha di sampaikan oleh ustadz,
dalam hal ini akan dipaparkan hasil wawancara mengenai pokok bahasan
pada aspek Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa).
a. Melawan Nafsu Syahwat
Pada pembahasan mengenai aspek melawan nafsu syahwat ini
berdasarkan pemaparan pada hasil penelitian akan dibahas sesuai hasil
wawancara dan observasi.
Hasil wawancara dengan reponden di dapatkan bahwa,
pendidikan akhlak pada aspek melawan nafsu syahwat ini pondok
pesantren terutama pengasuh pondok pesantren menerangkan bahwa,
sebagai upaya mencegah munculnya nafsu syahwat santri maka
pengasuh memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga perihal
perut.
Kegiatan implementasi pendidikan akhlak pada aspek menahan
diri dari nafsu syahwat ini, selain materi atau konsep yang diberikan
dan yang di dapatkan, santri juga mengimplementasikannya dalam
kehidupan sehari-hari, dengan menjaga perihal perut yang di mana
faktor utama munculnya syahwat tidak terjaganya perut dari makanmakanan yang tidak baik, dan terlalu kenyangnya perut juga dapat
meninggikan tingkat nafsu dan syahwat seseorang. Sehingga pengasuh
menjaga porsi makan santri hanya menjadwalkan 2 kali dalam sehari
selebihnya santri diwajibkan puasa senin dan kamis rutin.
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b. Pengobatan Penyakit Hati
Konsep pendidikan akhlak pada pembahasan pengobatan
penyakit pada hati ini, sangatlah penting karena banyak sekali penyakit
hati yang menimpa dan tumbuh dalam hati manusia, sehingga perlu
adanya proses pengobatan sebagai salah satu cara membersihkan hati
dari hal-hal yang mengundang dosa.
Dalam hal ini pendidikan akhlak Imam Al Ghazali yang
dipelajari di pondok pesantren Nurul Ulum

Kotagajah pada

pembahasan pengobatan penyakit hati ini secara konsep sudah
disampaikan juga implementasiaanya mungkin belum sepenuhnya
terealisasikan dalam kehidupan.
Implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali pada aspek
pengobatan penyakit hati yang direalisasikan di dalam pondok
pesantren nurul ulum adalah melalui kegiatan-kegiatan Islami, kegiatan
tadarus Qur‟an, siraman rohani (tausiyah) dan puasa senin kamis. Maka
dalam hal ini pengobatan penyakit hati ini lebih mengarah ke
pencegahan suatu perbuatan yang tidak baik yang dialami oleh santri.
Maka inilah yang menjadi patokan dalam implementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren Nurul Ulum
Kotagajah, pengasuh dan ustadz memberikan pengajaran bagi para
santri melalui tadarus Qur‟an, Tausiyah, dan puasa senin kamis sebagai
sarana pencegahan dan pengobatan penyakit hati bagi para santri.
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c. Mengenali Aib Diri Sendiri
Implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
dalam kitab Ihya Ulumiddin mengenai mengenali aib diri sendiri akan
dipaparkan

pernyataan-pernyataan

mengenai

bagaimana

implementasinya dalam kehidupan para santri. Karena setiap orang
memiliki kesalahan dan bahkan ada yang tergolong aib.karena itu
sejatinya setiap orang memikirkannya, apalagi merenungi aib sendiri
amat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Namun kalau tidak pernah memperhatikan aib diri sendiri, kita
akan cenderung tidak memiliki aib dan merasa suci. Akibatnya kita
menjadi sibuk memikirkan dan mencongkel aib orang lain setiap hari
sehingga membuat kesalahan orang lain menjadi nampak besar, dan
menjadi luput memikirkan aib diri sendiri.
Implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok
pesantren Nurul ulum Kotagajah, sesuai dengan pemaparan data di atas
konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali pada aspek mengenali aib
diri sendiri tanpa di sadari setiap tindakan yang dilakukan oleh santri
terkadang telah mencerminkan bahwa implementasi pendidikan akhlak
yang diberikan secara konsep atau teori telah tertanam dalam diri santri
sehingganya apa yang dilakukan santri terdapat nilai-nilai akhlak yang
terdapat dalam pendidikan akhlak Imam Al Ghazali.
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Bahwasannya santri pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah
mengimplementasikan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang
berkecimpung di masyarakat, berkumpul dengan para ulama dll.
Sehingganya perlu perenungan yang mendalam tidak sedikit di antara
kita yang telah tenggelam dengan dosa kecil ini, kalau pun bukan dosa
besar.
d. Hidup Zuhud
Kebahagiaan menjadi dambaan

setiap manusia. Sumber

kebahagiaan paling utama adalah ketenangan jiwa dan ketentraman
batin. Jika kita merasa gelisah, jelas kita tidak bahagia. Manusia, adalah
makhluk pengejar kebahagiaan, namun tak semua manusia mencicipi
hidup bahagia. Karena tidak setiap manusia tahu bagaimana merengkuh
kebahagiaan. Karena kebahagiaan tergantung pada pola hidup atau cara
menjalani kehidupan. Salah satu metode Islam untuk mencapai
kebahagiaan itu ialah hidup zuhud.
Implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di
pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah pada pembahasan mengenai
hidup zuhud para santri, sudah terealisasi dengan baik, santri memiliki
sifat zuhud yang tinggi, seperti halnya bersikap yang baik terhadap
sesama, dan menghindari hal-hal yang berbau materi dan berfoya-foya,
semua berperilaku sesuai yang dituturkan oleh kiai. Zuhud juga
termasuk dalam hal kesederhanaan seseorang, seperti pondok

101

menekankan pentingnya penampilan sederhana sebagai salah satu nilai
luhur pesantren dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari bagi seluruh
warga

pesantren.

Karena

kesederhanaan

bukanlah

kemiskinan,

melainkan hidup secara wajar, proporsional dan tidak berkelebihan,
terutama pada materi.
Begitulah, dunia yang sesungguhnya tidak ada nilai

dan

harganya, dan ketika seorang mukmin berpaling dari keindahan cahaya
Allah SWT. maka sumber hidayah dan ketenangan hakiki kepada
keindahan semua selimut dunia yang hanya akan melahirkan kesesatan
dan ketenangan semu pula, berarti ia telah merenggut dengan tangannya
sendiri, hidayah dan ketenangan yang hakiki ini kemudian akan
menjauh dari diri kita.
Maka pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren
Nurul Ulum Kotagajah, mengimplementasikan konsep pendidikan
akhlak ini melatih jiwa melalui kesederhanaan dalam kehidupan seharihari para santri. Karena menurut pengasuh pondok pesantren
kesederhanaan ini mencakup dalams segala hal, mulai dari cara
berpakaian, tindakan, tutur kata, dan akhlak, karena hal terbesar untuk
meendapatkan ketenangan hidup adalah ketika kita hidup di tengahtengah manusia dalam keadaan dicintai Allah SWT. dan dicintai
manusia.
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Sehingganya seseorang yang sudah mempunyai sifat zuhud
seperti ini, dunia dan harta yang dimilikinya hanya sekedar lewat di
tangannya tidak sampai ke hatinya, dan malah menyalurkan hartanya
kejalann Allah SWT.
2. Upaya-upaya

yang

Dilakukan

Pengasuh

dan

Ustadz

dalam

Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali
di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Kitab Riyadhotun Nafsi
(latihan jiwa).
Setelah peneliti mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Nurul
Ulum Kotagajah Lampung Tengah, diketahui bahwa upaya pengasuh dan
ustadz/ustadzah dalam Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak
Imam Al Ghazali sebagai sarana mendidik akhlak santri yang terdapat
dalam konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali.
a. Memberikan Bimbingan
Bimbingan Islam dilakukan oleh, terhadap dan bagi kepentingan
manusia. Oleh karena itu pandangan mengenai manusia atau pandangan
mengenai hakikat manusia akan menjadi landasan operasional
bimbingan agama Islam, sebab pandangan mengenai hakikat manusia
akan mempengaruhi tindakan bimbingan tersebut.
Dalam upaya Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak
Imam Al Ghazali sebagai sarana mendidik akhlak santri yang terdapat
dalam konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali ini sangat
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diperlukan bimbingan dari seorang guru, karena tujuan bimbingan
sebenarnya mempunyai substansi pada bidang keagamaan.
Peran ustadz sebagai seorang pembimbing sangat memiliki
peranan yang sangat penting bagi terlaksananya kegiatan implementasi
konsep pendidikan akhlak sebagai sarana membentuk akhlak santri
pondok pesantren.
Pemberian bimbingan merupakan salah satu upaya setiap
pengasuh dan ustadz, khususnya ustadz yang mengajarkan kitab Ihya
Ulumiddin dalam mendidik akhlak santri. Pemberian bimbingan
dimaksudkan agar santri mampu memahami dan menghayati bahwa
setiap

perbuatan

atau

sikap

seseorang

mencerminkan

akan

kepribadiannya.
Seperti menggalakkan kegiatan yang dapat melatih sisi jiwa para
santri yaitu sebagai berikut;
1) Melaksanakan

dan

mewajibkan

santri

melaksanakan

shalat

berjama‟ah;
2) Menanamkan sikap jujur;
3) Disiplin; dan
4) Tanggung Jawab.
Maka dalam hal ini, bimbingan mempunyai fungsi yang sangat
kuat sebagai pendorong, pemantap, penggerak dan sebagai alat untuk
mencapai pengarahan bagi pelaksanaan bimbingan supaya sesuai
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dengan pertumbuhan dan perkembangan serta melihat bakat dan minat
yang dimiliki semua santri.
b. Memberikan Tausiyah
Tausiyah merupakan salah satu upaya atau jembatan yang
dipergunakan pengasuh dan ustadz sebagai alat untuk menyampaikan
suatu dakwah melalui pembelajaran kitab yang sedang dipelajari, dan
juga sebagai suatu nasihat agama yang dilakukan dalam rangka untuk
mencapai suatu tujuan dalam mendidik akhlak santri.
Upaya ustadz dan pengasuh selalu berusaha memberikan
pendidikan secara sikap secara nyata dengan memberikan tausiyah
disela-sela waktu shalat berjama‟ah dan waktu kosong ketika tidak ada
pembelajaran kitab, sehingga dengan adanya waktu untuk memberikan
pengarahan dan tuntunan kepada santri dalam memberikan pendidikan
akhlak bagi santri sebagai suatu cerminan implementasi konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali melalui tausiyah yang disampaikan
pengasuh dan ustadz.
Sehingga

dengan

metode

inilah

pengasuh

dan

ustadz

mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
dengan mengkaitkan materi atau konsep pendidikan akhlak dengan
materi yang mendukung melalui tausiyah atau dakwah yang dilakukan
oleh pengasuh dan dibantu oleh ustadz/ustadzah.
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c. Memberikan Keteladanan
Dalam dunia pendidikan formal dan non formal banyak
ditemukan keragaman bagaimana cara mendidik atau membimbing
santri. Namun yang terpenting adalah bagaimana orang tua, ustadz,
ataupun pemimpin (pengasuh) untuk menanamkan rasa iman, rasa cinta
pada Allah SWT.
Keteladanan seorang pengasuh dan ustadz berperan sebagai
pendidik, pembimbing sangatlah penting dalam interaksinya dengan
para santri karena pendidikan akhlak tidak hanya sekedar menangkap
atau memperoleh makna dari sesuatu dari ucapan pendidiknya, akan
tetapi justru melalui keseluruhan kepribadian yang tergambar pada
sikap dan tingkah laku pendidiknya dalam hal ini pengasuh dan ustadz.
Keteladanan itu sebaiknya dilaksanakan oleh ustadz/guru,
pengurus dan jajaran pondok pesantren sebagai inspirasi bagi santri
untuk melaksanakan akhlak yang dicontohkan sesuai dengan tuntunan
Rasulullah SAW. maka salah satu upaya pengasuh dan ustadz dalam
mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
yang terdapat dalam kitab ihya Ulumiddin melalui keteladanan, karena
secara konsep pengasuh dan ustadz lebih mengetahui bagaimana
memberikan contoh kepada para santrinya.
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d. Menerapkan Pembiasaan
Membangun akhlak/karakter santri bukan hal yang mudah
seperti membalikkan telapak tangan. Menumbuhkan akhlak yang baik
merupakan tanggung jawab pendidik dalam menciptakan lingkungan
yang beradab. Seperti halnya yang dilakukan oleh pengasuh dan ustadz
pondok

pesantren

Nurul

Ulum

Kotagajah,

dalam

upaya

mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
ustadz melakukan kegiatan melalui pembiasaan yang bersifat sederhana
sebagai upaya melatih jiwa para santri, seperti bersalaman saat masuk
maupun ketika akan pulang, karena melalui pembiasaan akan terbentuk
pribadi yang memiliki akhlak yang baik. Pembiasaan saling
menghormati antara kepada orang yang lebih tua maupun dengan
sesama.
Dengan mempraktikkan sikap membiasakan kebiasaan yang
baik yang dilakukan oleh santri akan menjadi terbiasa untuk menyapa,
berjabat tangan serta mengucap salam baik kepada pengasuh,
ustadz/guru, masyarakat sekitar pondok, dan teman sebaya. Dengan
maksud agar santri tidak muncul jarak yang jauh antara warga pondok
baik antara ustadz/guru, santri yang satu dengan yang lain maupun
dengan warga masyarakat. Maka inilahbyang dilakukan pengasuh dan
ustadz sebagai upaya mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak
Imam Al Ghazali di pondok pesantren Nutul Ulum Kotagajah.
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3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dialami pengasuh dan
Ustadz dalam Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak
Imam Al Ghazali di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Kitab
Riyadhotun Nafsi (latihan jiwa).
a. Faktor Pendukung
Faktor pendukung yang mempengaruhi pengasuh dan ustadz
dalam Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al
Ghazali di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Kitab Riyadhotun
Nafsi (latihan jiwa) faktornya yaitu sebagai berikut:
1) Kerja Sama yang Solid Para Pengasuh, Ustadz dan Ustadzah,
dan Staf Serta Pegawai Pesantren
Dalam

mengimplementasikan

kegiatan

implementasi

konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren
Nurul Ulum Kotagajah upaya yang dilakukan oleh pesantren adalah
salah satunya menjalin kerjasama yang kuat sebagai salah satu
yang menjadi faktor terbentuknya akhlak santri pada aspek melatih
jiwa para santri agar dapat direalisasikan dalam kehidupan mereka.
Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang
perorangan atau kelompok untuk mencapai tuuan bersama. Karena
kerjasama merupakan interaksi yang paling penting karena pada
hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain
sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Seperti halnya
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penngasuh pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah, sangat
membutuhkan kerjasama dengan pengurus atau ustadz pondok agar
dapat

bersama-sama

mensukseskan

perkembangan

pondok

pesantren melalui kerjasama yang kuat.
Kerja sama yang solid seluruh elemen pondok pesantren
dalam membentuk akhlak tampak jelas dalam aktivitas keseharian
mereka yang selalu menampilkan kepedulian yang tinggi terhadap
segala perilaku santrinya. Sehingga perlu adanya kerjasama antara
pengasuh, ustadz, dan santri sebagai upaya mengimplementasikan
Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al Ghazali di Pondok Pesantren
Nurul Ulum Kotagajah.
2) Dukungan Orang Tua Santri
Manusia

merupakan

makhluk

sosial

yang

selalu

membutuhkan interaksi dengan individu lain dalam kehidupannya.
Dukungan orang tua santri sangat mempengaruhi perkembangan
pondok pesantren dan juga perkembangan santri itu sendiri.
Terutama orang tua harus dapat membantu dan mendukung
terhadap segala usaha yang dilakukan oleh anaknnya serta dapat
memberikan

pendidikan

guna

membantu

petumbuhan

dan

perkembangan anak tersebut.
Sebagai

upaya

pengasuh

dan

ustadz

dalam

mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di
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pondok pesantren Nurul Ulum, yaitu peran orang tua sangat
penting bagi keberhasilan santri dalam mengimplementasikan
pendidikan akhlak yang secara teori atau konsep sudah di dapat
melalui tuntunan ustadz dan pengasuh.
3) Fasilitas
Dalam memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak,
orangtua/ibu berusaha memberikan fasilitas belajar yang memadai
bagi anak, seperti menitipkan anak pendidikan di Taman
Pendidikan Al-Qur‟an, buku-buku cerita Islami, buku-buku kisahkisah para Nabi, dan Al-Qur‟an. Dalam hal ini sebagai upaya
mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam A Ghazali
di pondok pesantren ialah terpenuhinya fasilitas dalam proses
belajar di

pondok,

keberhasilan

dalam

yang mana
upaya

sangat

berpengaruh bagi

mengimplementasikan

konsep

pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren ini.
Selain itu juga fasilitas bukan hanya sebagai alat untuk
memperoleh keberhasilan dalam suatu lembaga pendidikan, akan
tetapi fasilitas sebagai salah satu faktor pokok keberhasilan secara
mutlak berupa fisik. Sehingga dengan terpenuhinya fasilitas yang
memadai, akan mempermudah santri dalam mengikuti kegiatan
mengaji kitab.
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b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat yang dihadapi pengasuh dan ustadz
dalam Mengimplementasikan Konsep Pendidikan Akhlak Imam Al
Ghazali di Pondok Pesantren Nurul Ulum pada Kitab Riyadhotun
Nafsi (latihan jiwa) faktornya yaitu sebagai berikut antara lain:
1) Sifat Keduniawian
Kehidupan

duniawi,

tidak

merasa

bangga

dengan

kenikmatan dunia dan tidak buka mengeluh juga telah kehilangan
dunia, itulah jiwa orang yang zuhud. Karena zuhud merupakan
perjalanan

hati

dari

kampung

dunia

menuju

untuk

menempatkannya ketempat yang lebih mulia. Karena seseorang itu
tidaklah layak untuk mendapatkan sebutan zuhud kecuali dia telah
menghindari enam macam hal, yaitu harta, rupa, kekuasaan,
manusia, nafsu dan hal-hal yang tidak berhubungan selain Allah
SWT.
Sebagai seorang santri harus dapat menanamkan sifat
zuhud, yang mana dengan menanamkan sifat zuhud maka akan
menjadikan seseorang meninggalkan sesuatu yang disukai demi
suatu tujuan. Karena pada zaman sekarang ini, sangat sulit
menebak siapa yang zahid dan sangat sulit menjalankannya. Maka
dalam hal ini implementasi pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
di pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah kezuhudan seseorang
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di lihat dari kesederhanaan seseorang itu, yang di mana pengasuh
dan orang yang lebih tua itu dijadikan panutan bagi para santri.
2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan masalah
dalam sebuah pendidikan salah satunya adalah minimnya sarana
dan prasarana di pondok pesantren, yang di mana sarana
merupakan sebagai penunjang pendidikan agama , maka dengan
kurangnya fasilitas dikhawatirkan santri mengalokasikan kelebihan
energinya

tersebut

untuk

hal-hal

yang

negatif,

misalnya

meresahkan masyarakat sekitar.
Apabila

fasilitas

untuk

melaksanakan

kegiatan

implementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di
pondok pesantren ini berjalan dengan lancar, maka diperlukan
fasilitas yang memadai di dalam suatu pondok, demi menunjang
keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam
pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka
semua kegiatan yang telah dicanangkan pondok tidak akan dapat
mencappai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
Maka sarana dan prasarana sebagai salah satu faktor
penghambat bagi terlaksananya kegiatan mengimplementasikan
konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren
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Kotagajah ini. Sehingganya perlu adanya perbaikan dari sisi
fasilitas pendidikan di pondok.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok
pesantren Nurul Ulum Kotagajah dalam hal ini, ditunjukkan dengan
bagaimana kontribusi pengasuh dan ustadz membuat jadwal kegiatan
pembelajaran atau kegiatan mengaji kitab, serta memberikan sumbangsih
terhadap upaya mendidik akhlak karimah santri, karena dengan
mengadakan kegiatan implementasi konsep pendidikan akhlak pada aspek
melatih jiwa santri melalui konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali
melalui kitab Ihya Ulumiddin dan santri dapat mengetahui betapa besarnya
nilai-nilai yang terkandung dalam kitab tersebut apabila dipelajari dengan
sepenuh hati. Proses implementasi pendidikan akhlak yang pertama pada
aspek Riyadhotun Nafsi; 1) Melawan nafsu syahwat, selain mendapatkan
materi tentang pendidikan akhlak dalam kitab Ihya „Ulumiddin, juga
mendidik santri dengan menjaga perihal perut; 2) Pengobatan penyakit
hati, proses implementasinya melalui kegiatan-kegiatan Islami, kegiatan
tadarus Qur‟an, siraman rohani (tausiyah) dan puasa senin kamis; 3)
Mengenali aib diri sendiri, proses implementasinya melalui tindakan para
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santri bagaimana memilih teman yang lebih memahami diri kita sendiri; 4)
Hidup zuhud, proses implementasinya zuhud dalam hal kesederhanaan
seseorang, seperti pondok menekankan pentingnya penampilan sederhana
sebagai salah satu nilai luhur pesantren dan menjadi pedoman perilaku
sehari-hari bagi seluruh warga pesantren. Karena kesederhanaan bukanlah
kemiskinan, melainkan hidup secara wajar, proporsional dan tidak
berkelebihan, terutama pada materi. Maka dalamm hal ini, impelementasi
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali dapat dikategorikan sudah baik
pelaksanaannya.
2. Upaya-upaya

yang

dilakukan

pengasuh

dan

ustadz

dalam

mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di
pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah yaitu: a) Memberikan
bimbingan; b) Memberikan Tausiyah; c) Memberikan Keteladanan; d)
Menerapkan Pembiasaan;
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di ponndok pesantren yaitu:
a. Faktor Pendukung
1) Kerja sama antara pengasuh dan ustadz;
2) Dukungan Orang Tua Santri;
3) Fasilitas;
b. Faktor penghambat
1) Sifat Keduniawian;
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2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana;
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka
peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk Pengasuh:
a. Hendaknya

lebih

memperhatikan

sarana

dan prasarana

yang

dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
b. Sebagai pemimpin harus selalu mementingkan kebaikan bagi santri
dan mengupayakan untuk selalu disiplin dalam segala tindakan;
2. Untuk Ustadz:
a. Hendaknya kegiatan tausiyah setelah shalat dzuhur berjama‟ah
seharusnya dijalankan sesering mungkin karena tausiyah sangat
penting untuk diberikan kepada santri sebagai pengetahuan agama;
b. Hendaknya mengupayakan fasilitas bagi santri, seperti masjid kitabkitab yang mendukung kegiatan implementasi konsep pendidikan
akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren Nurul Ulum Kotagajah
ini;
3. Untuk Siswa:
a. Hendaknya selalu menjaga kehidupannya melalui kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat dan membangun jiwa;
b. Hendaknya dalam mengikuti kegiatan mengimplementasikan konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren ini dengan
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selalu memperhatikan bagaimana secara konsep dan bagaimana cara
mengimplementasikannya dalam kehidupan.
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PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL ‘ULUM NURUL
‘ULUM KECAMATAN KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH
I. Materi Interview
1. Kapan didirikannya Pondok Pesantren Nurul „Ulum Kotagajah?
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Pondok Pesantren Nurul „Ulum
Kotagajah ini?
3. Apa visi, misi dan tujuan Pondok Pesantren Nurul „Ulum Kotagajah ?
4. Bagaimana struktur organisasi Pondok Pesantren Nurul „Ulum Kotagajah?
5. Apa yang melatarbelakangi diadakannya kegiatan implementasi
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren?
6. Apa saja langkah-langkah yang digunakan dalam mengimplementasikan
pendidikan akhlak?
a. Langkah umumnya seperti apa?
b. Langkah khususnya seperti apa?
7. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan dalam proses kegiatan
dalam mengimplementasikan pendidikan akhlak?
a. Pengawasan intern, contohnya?
b. Pengawasan ekstern, contohnya?
c. Pengawasan langsung, contohnya?
d. Pengawasan tidak langsung, contohnya?
8. Apa saja metode yang digunakan dalam upaya mengimplementasikan
pendidikan akhlak pada santri?
- Ceramah?
- Keteladanan?
- Pembiasaan?
- Cerita?
9. Bagaimana implementasi pendidikan akhlak pada aspek?
a. Melawan nafsu syahwat?
- Bagaimana implementasinya?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
b. Pengobatan penyakit hati?
- Bagaimana implementasinya?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
c. Mengenali aib diri sendiri?
- Bagaimana implementasinya?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
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- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
d. Menjaga diri dari mencintai kehidupan dunia?
- Bagaimana implementasinya?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
10. Apakah ada reward and punisment untuk santri yang memiliki dan sudah
mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali dalam
kehidupan sehari-hari?
a. Contoh reward yang diberikan?
b. Contoh punisment yang diberikan?
11. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendidik santri agar
memiliki akhlak baik di pondok pesantren?
a. Contoh kegiatan?
b. Implementasinya dalam kehidupan?
c. Faktor pendukung dan penghambat?
d. Upaya dilakukan dalam memecah permasalahan?
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PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK USTADZ PONDOK PESANTREN NURUL ‘ULUM
KECAMATAN KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH
II. Materi Interview
1. Bagaimana pelaksanaan dan langkah mengimplementasikan konsep
pendidikan akhlak Imam Al Ghazali di pondok pesantren anda?
- Bagaimana penerapannya?
- Upaya apa yang dilakukan?
- Faktor pendukung dan penghambat?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
2. Metode apakah yang digunakan dalam mengimplementasikan konsep
pendidikan akhlak?
- Apa metode yang digunakan?
- Bagaimana penerapannya?
- Faktor pendukung dan penghambat?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
3. Bagaimana kegiatan tindak lanjut yang dilakukan sebagai upaya
pengimplementasian pendidikan akhlak?
4. Bagaimana cara melakukan kegiatan evaluasi dan hasil evaluasi setelah
pelaksanaan kegiatan implementasi pendidikan akhlak?
5. Sarana dan prasarana apa saja yang telah diberikan pengasuh kepada
ustadz sebagai upaya dalam mendukung keberhasilan implementasi
konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
6. Bagaimana implementasi pendidikan akhlak pada aspek?
a. Melawan nafsu syahwat?
- Bagaimana implementasinya?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
b. Pengobatan penyakit hati?
- Bagaimana implementasinya?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
c. Mengenali aib diri sendiri?
- Bagaimana implementasinya?
- Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
d. Menjaga diri dari mencintai kehidupan dunia?
- Bagaimana implementasinya?
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Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam
mengimplementasikan pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
- Bagaimana solusinya dalam memecah permasalahan?
7. Bagaimana akhlak santri dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah
sesuai dengan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali yang telah
dipelajari atau yang telah di implementasikan?
a. Sejauhmana materi yang dipelajari tentang pendidikan akhlak Imam Al
Ghazali?
b. Implementasinya dalam kehidupan?
c. Faktor pendukung dan penghambat?
d. Upaya dilakukan dalam memecah permasalahan?
8. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendidik santri agar
memiliki akhlak baik di pondok pesantren?
a. Contoh kegiatan?
b. Implementasinya dalam kehidupan?
c. Faktor pendukung dan penghambat?
d. Upaya dilakukan dalam memecah permasalahan?
9. Akhlak atau karakter apa yang menonjol pada santri setelah
mengimplementasikan konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali?
a. Contoh sikap/karakter?
b. Sejauhmana implementasinya dalam kehidupan?
c. Faktor pendukung dan penghambat?
d. Upaya dilakukan dalam memecah permasalahan?
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KERANGKA WAWANCARA
UNTUK SANTRI PONDOK PESANTREN NURUL ‘ULUM KECAMATAN
KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH
III. Materi Interview
1. Bagaimana persiapan anda sebelum ustadz datang dan siap memberikan
materi tentang konsep pendidikan akhlak Imam Al Ghazali dan
implementasinya dalam kehidupan?
2. Langkah pembelajaran yang digunakan ustadz dalam menyampaikan
materi tentang konsep pendidikan akhlak Imam Ghazali?
a. Bagaimana
langkahnya
dalam
memberikan
materi
dan
implementasinya?
b. Metode apa saja yang digunakan ustadz?
- Ceramah?
- Keteladanan?
- Pembiasaan?
- Cerita?
c. Media apa saja yang digunakan ustadz?
d. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan kepada pengasuh sebagai
hal yang mendukung keberhasilan santri dalam mengimplementasikan
pendidikan akhlak Imam Ghazali?
- Apakah setelah mengikuti pendidikan akhlak Imam Al-Ghazali di
pondok mendorongmu untuk menjalankan pendidikan akhlak Imam
Al-Ghazali?
- Faktor pendukung dan penghambat penerimaan materi konsep
pendidikan akhlak dan implementasinya dalam kehidupan seharihari?
3. Pernahkah anda merasakan kesulitan dalam menerima materi pendidikan
akhlak yang disampaikan oleh ustadz?
a. Kalau tidak, apakah alasan yang membuat materi pendidikan akhlak
tersebut mudah dipahami?
b. Kalau belum, apa saja faktor yang membuat anda belum mampu
menerima dan memahami materi yang disampaikan?
4. Implementasi konsep pendidikan akhlak dalam keseharian santri?
a. Apakah anda sudah mengimplementasikan semua materi yang
disampikan ustadz dalam keseharian anda?
b. Apa saja contoh materi pendidikan akhlak Imam Ghazali yang sudah
anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari?
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