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ABSTRAK 

 

Ahmad Hudari:“Karakteristik Ideal Peserta Didik (Telaah Atas Kitab Ay-Yuhal 

Walad Karya Al-Ghazali dan Kitab Al-gunyah Karya Al-

Jailani” di bawah Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syaifuddin 

Sabda, M.Ag, pembimbing II : Dr. H. Abdul Basir, M.Ag, 

M.H.I, Pada PascasarjanaUIN Antasari Banjarmasin (2020) 

 

Kata Kunci: Karakteristik Ideal, Kitab Ayyuha al-Walad, Al-Gunyah. 

 

Melihat betapa berharga dan pentingnya buah pemikiran al-Ghazali dan Al-

Jailani, nasihat dan ajaran yang begitu dalam dan menyentuh maka penting bagi 

penulis untuk meneliti secara dalam dan lebih lanjut pemikiran keduanya terkait 

dengan hal- hal yang berhubungan dengan karakteristik anak didik. Pandangan 

keduanya tentang karakteristik anak didik yang sesuai dengan pandangan Islam, 

tentu ini sangat menarik mengingat keduanya adalah tokoh besar yang memilki 

pecinta dan pengikut dalam karya dan nasihatnya. Seperti al Imam Ghazali 

dikenal dengan sebutan Hujjatul Islam tentu ini bukanlah gelar dan penghargaan 

yang biasa, namun ini adalah sematan kepada maha guru yang memilki 

kompetensi keilmuan yang sudah di akui oleh seluruh umat Islam dan diluar 

Islam. Begitu juga nama Al- Jailani tentu sudah dikenal dipenjuru dunia Islam 

yang memdapat julukan atau titel sebagai Shultanul Aulia, biografi beliau sudah 

wantar dan menyebar di perpustakaan- perpustakaan Islam. 

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, maka perlu bagi penulis untuk 

meneliti lebih lanjut buah pemikiran keduanya terutama yang berkaitan dengan 

persepsi mereka mengenai karakteristik penuntut ilmu yang ideal yang penulis 

tuangkan dalam karya ilmiah berupa tesis dengan judul “Karakteristik Ideal 

Peserta Didik (Telaah Atas Kitab Ayyuha al-Walad Karya Al-Ghazali dan Kitab 

Al- Gunyah Karya Al-Jailani). 

Penelitian  ini adalah  penelitian pustaka ( library reseach)Sifat penelitian 

dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif- analitif. Yaitu penelitian yang 

menggambarkan dan menguraikan pokok permasahan yang diteliti secara 

proporsional yang kemudian di uraikan secara jelas dan mendalam. 

Penelitian ini dapat disimpulkan Menurut Al-Ghazali dalam kitab Ayyuha 

al-Walad karakteristi yang harus dimilki oleh peserta didik adalah menghargai 

waktu, mengamalkan ilmu, memuliakan ilmu, ubudiyyah  dan tidak berdebat pada 

perkara yang tidak diketahui, sedangkan Al-Jailani dalam kitab Al-Gunyah 

menjelaskan taat kepada guru, menutupi keaiban guru, tidak meningglkan guru 

dalam keadaan apapun, tidak memutus silaturahmi, lebih banyak mendengar 

dihadapan guru serta berkhidmah kepada guru. Eksisitensi pendidikan Islam 

(tradisional) sebagaimana konsep yang ditwarkan oleh Al-Ghzali dan Al-Jailani 

tentang tazkiya an-nafs bagi peserta didik dalam menuntut ilmu harus turus dijaga 

dan dlestarikan untuk menjadi pondasi pendidikan modern yang lebih berorientasi 

duniawi saja, maka konsep tentang kemulian karakteristik peserta didik adalah 

konsep yang sangat urgen bagi kebutuhan pendidikan modern dan islam itu 

sendidri 


