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MOTTO 

 

 

ُهْم أَْمَواُهلُْم َوَال أَْوَالُدُهْم ِمَن اللِه َشْيًئا َوأُولَِئَك ُهْم َوُقو  ُد ِإن الِذيَن َكَفُروا َلْن تـُْغِينَ َعنـْ
 ﴾110أل عمران: ﴿الناِر 

 
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan 
beriman kepada Allah ... (QS. Ali Imran: 110) *1 

 

 

                                                        
1*Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 94. 
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ABSTRAK 

Judul :  Studi Analisis Pemikiran Al Ghazali Tentang Pendidikan 
Karakter Anak di Dalam Kitab Ayyuhal Walad 

Nama  :   Muhammad Rodhi  
NIM :   063111085 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh membentuk karakter seorang peserta 

didik, hampir semua ahli pendidikan Islam menyatakan bahwa pendidikan 
karakter atau akhlak merupakan jiwa dari pendidikan Islam. Sangat penting sekali 
dalam kehidupan untuk membentuk karakter seorang peserta didik menuju 
terciptanya karakter yang karimah, penciptaan karakter tersebut bisa diperoleh 
melalui ajaran-ajaran dalam kitab Ayyuhal Walad karya Muhammad Ibn Ahmad 
Al-Ghazali yang mengarahkan pentingnya seseorang mempunyai akhlak karimah 
baik kepada Allah, sesama manusia dan alam. 

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana 
pemikiran pendidikan karakter anak menurut Imam Al Ghazali dalam kitab 
Ayuuhal Walad? 2) Bagaimana relevansi pemikiran pendidikan karakter anak 
menurut Imam Al Ghazali dalam kitab Ayuuhal Walad bagi pendidikan Islam di 
Indonesia? 

Jenis penelitian adalah penulisan kepustakaan (library research), 
dengan fokus dan ruang lingkup penelitian kitab Ayyuhal Walad serta 
hubungannya dengan pendidikan karakter. Metode penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif analitis, Dengan metode analisis data menggunakan metode 
content analysis, metode deskriptif analitis dan metode deduktif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemikiran pendidikan karakter 
anak menurut Imam Al Ghazali dalam kitab Ayuuhal Walad mengarah penciptaan 
karakter siswa yang ahli ibadah, ahli ilmu baik itu ilmu agama maupun ilmu 
umum, mempunyai kepekaan sosial, bertawakkal, tunduk dan patuh pada guru dan 
ajaran Allah, kasih sayang, tidak sombong, takabur dan dengki, menjadi warga 
negara yang baik, melakukan amal perbuatan yang bermaslahat  mbagi semua 
umat manusia. 2) Relevansi  pemikiran pendidikan karakter anak menurut Imam 
Al Ghazali dalam kitab Ayuuhal Walad bagi pendidikan Islam di Indonesia adalah 
proses perolehan kebahagiaan hidup dunia akhirat, qana’ah dan tawakkal, 
tawadhu’ kasih sayang, mencintai sesama, kejujuran, kesopanan, dermawan, tidak 
hasut dan sombong sangat selaras pendidikan Islam dalam mengembangkan 
karakter siswa. Sehingga formulasi yang ditawarkan tersebut memberikan signal 
positif dan secara responsif diterima sebagai langkah-langkah pelaksanaan 
pendidikan karakter bangsa di Indonesia terutama dalam membangun moral 
melalui bentuk kegiatan yang berpangkal pada kepekaan sosial dan kepasrahan 
yang tinggi kepada Allah SWT. Sehingga nantinya seseorang siswa akan mampu 
menjalani kehidupan ini penuh dengan kebahagiaan berdasarkan aturan Allah 
SWT dengan mengedepankan perilaku yang akhlakul karima. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 
1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988. 
 
I. Konsonan Tunggal 

 
Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 
Keterangan 

Alif ا    
 ba’ b Be ب
 ta’ t Te ت
 s\a’ s\ s (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج
’h}ã ح  h}  ha (dengan titik di bawah) 
 Khã kh ka dan ha خ
 Dal d De د
 z\al z\ zet (dengan titik di atas)  ذ
 ra’ r Er ر
 z\ z Zet ز
 Sin s Es س
 Syin sy es dan ye ش
 s}ãd s} es (dengan titik di bawah) ص
{d}ad d ض  de (dengan titik di bawah) 
{t}a t ط  te (dengan titik di bawah) 
 z}a z} zet (dengan titik  di  bawah) ظ
 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع
 Gain g Ge غ
 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ك
 Lãm l El ل
 Min m Em م
 Nun n En ن
 Wau w We و
 ha’ h Ha ه
 Hamzah  Apostrop ء
 ya y Ye ي
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II.  Konsonan Rangkap  
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

Contoh: 
�ّ�ل = nazzala 
 ّ��  = bihinna 

III.  Vokal Pendek  
 Fathah (     ) ditulis a, kasrah (    ) ditulis i, dan dammah ( ‘_ ) ditulis u.  

IV.  Vokal Panjang 
Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u 

panjang ditulis ũ, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. 
Contoh:  
1. Fathah + alif ditulis ã. !" ditulis falã. 
2. Kasrah + ya’ mati ditulis î. #$%&' ditulis tafs}îl. 
3. Dammah + wawu mati ditulis ũ. ا()ل ditulis us}ũl. 

V. Fokal Rangkap  
VI.  Fathah + ya’ mati ditulis ai. *+$ا-�ھ ditulis az-Zuhayli. 

1. Fathah + wawu ditulis au. .-ا-/و ditulis ad-daulah. 
VII.  Ta’ marbut}ah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab 
yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan 
sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya. 

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: .0/  /ا�ا-123   
ditulis Bidayatul Mujtahid. 

VIII.  Hamzah 
1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya . Seperti ان ditulis inna. 
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). 

Seperti 4*ء ditulis syai’un. 
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya. Seperti 567 ر ditulis rabã’ib. 
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan 

lambang apostrof ( ‘ ). Seperti 9:7ون' ditulis ta’khuz\ũna. 
IX.  Kata Sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. ا-<=>ة ditulis al-Baqarah. 
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah 

yang bersangkutan. ا-@?7ء ا  ditulis an-Nisã’. 
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut 
penulisannya.  

ا-&>وض ذوى  ditulis z\awil furũd} atau z\awi al-furũd}. 
ا-?@. اھ#  ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah. 

Dalam tesis ini dipergunakan cara pertama. 
 


