
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut imam Al-Ghazali tentang maslah kebahagian ini mempunyai

aqidah sebanyak orang untuk mendapatkan kesenangan yang di capai setiap

orang. Dalam hal ini pandangan manusia melihat kebahagian tersebut dapat

dilihat dari pangkal bahagiah yang di tempuh dengan jalan allah. Menciptkan

kebahagiaan dapat memberikan petunjuk kepada manusia yang sejahtera

(bahagia)1.

Sebagaimana di firmankan-nya:









Artinya :Sesunguhnya telah datang  kepadamu dari allah cahaya dan kitab yang

menerangkan. Allah membimbing dengan orang-orang yang mengik-

uti kepadanya di jalan  kesejahteraan ( kebahagiaan ) Surah Almaidah

15-16.

Di ayat lain mempertegas lagi bahwa dengan beriman danberamal shaleh

secara yang di ajarkan oleh al- qur’an itulah manusia akan dapat mencapai

1 Al-Ghazali , tahafut al-falsafat, ilmu akhlak (Jakarta 26 januari 1985), Hlm.4

1



kebahagiaan hidup di dunia dan memperoleh tempat kembali yang  baik (Surga)

diakhirat nanti. Sebagimana di firmankanya :







Artinya :orang –orang yang beriman dan beraamal shaleh, bagi mereka

kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. ( Surat Al- ra’d 29)

Dari keterangan tersebut jelaslah bagi kita, bahwa al- qur’an di turunkan allah

adalah untuk membimbing manusia kepada kebahagiaan hidup, baik untuk di

dunia ini, maupun di akhirat nanti.

Karna itu tentu al-qur’an telah menjelaskan pula dari mana seharusnya

manusia bertolak jalan mana yang harus  diapakai untuk menempati kebahagiaan

hidup tersebut2.  sebab al-qur’an sendiri menyatakan bahwa segala perumpaan

bagi kehidupan manusia tidak ada di dalamnya.

Sebagiamana  firman allah  swt:









2 Zaki Mubarak , al-akhlak imam Al-Ghazali,( Mesir : dari al-kitab al-faraby al-yhaba’at al-
nasyr,1968). Hlm.47.



Artinya: Dan sesungguhya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam al-

qur’an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak

menyukai kecuali mengikarinya (Surat Al-israa’ 89 ).

Melalui berbagai kalimat dan pernyataan, dalam al\-qur’an diungkapkan

adanya kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, kesejahteran,

kelezatan, kemudahan dan sebagainya yang merupakan tumpuhan kita dan

harapan manusia dalam kehidupanya. Pernyataan tersebut mengandung segala

problematika yang melukiskan padanya kesenangan yang bersifat

sementara,mendorong manusia mencapai kebahagiaan yang kekal dan sejati,

menerangkan kebahagiaan dengan jalan untuk mendapatkanya.

Sebagaiamana telah diuraikan terdahulu bahwa berbeda-beda tanggapan dan

anggapan manusia tentang kebahagiaan itu. Segolonganya berhasil menemukan

kesengan berfaedah tetapi  ada pula yang salah pilih dan salah jalan, akibat salah

anggapan dan tanggapan. Orang yang tertipu dengan keadaan kesenangan yang

keliru itu dapat di umpamakan kumbang yang tertarik memandang keindahan

sinar lampu di waktu malam.

Begitu tertarik melihat lampu dengan sinarnya yang kuning  keemas-emasan.

Sang kumbang dengan anggapannya sendiri mencoba mendekati lampu dan

semakin tertariklah dia. Pada akhirnya dia berusaha menerobos masuk ke dalam

api. Apa yang terjadi? Kumbang hagus terbakar dan tertipu oleh sinar lampu yang

menjebaknya dan sekaligus mencelakakanya.



Sungguh banyak kesenangan dunia yang demikian itu.Banyak insan-insan

yang meniru lakon kumbang secara tak sadar.Dia mencelakakan dirinya sendiri,

akibat kesenagan yang menipu.memandang puncak kenikmatan dan kebahagiaan

hidup pada daun ganja dan tabung narkotik.

Akibatnya, mereka merusak diri mereka sendiri dengan drama kehidupan yang

celaka.dan demikaianlah corak-corak kesenagan yang menipu dan tidak

menghasilkan bahagia melainkan mengundang bahaya.

Namun demikian, dalam kehidupan sematara ini tidaklah semua kesenangan

itu merusak dan berbahaya.Bahkan dinikmati hambah-hambanya yang beriman

supaya mereka berterima kasih atas nikmat-nikmat itu.

Segolongan orang memandang remeh nikmat-nikmat itu menjadi rakus dan

loba sehingga hilanglah makna hidupnya3 tetapi segolongan pula menjadikanya

kian dekat kepada illahi melalui tasyakur dan menempatkan nimat itu pada

posisinya.

Gambaran-gambaran kebahagiaan, kegembiraan  dan kesenangan itu didapati

di dunia nyatan yang bersifat sementara, sifatnya terbatas dan jangka waktunya

relatif singkat.

Betapa empuknya pangkat dan jabatan, betapa sedapya harta benda, betapa

mesrahnya cinta terhadap seserong, betapa harumnya perjumpaan di balik

perpisahan, namun  seamua itu akan sirna laksana embun yang dipukul sinar

matahari.

3 Amin Abdullah, filsafat etika antara al-ghazali dan kant (bandung mizan ,2002).Hlm.19



Karena itu dicarilah kesenangan dan kebahagiaan yang bernilai abadi dan

sejati, kegembiraan yang tak kunjung padam,kepuasan yang tak akan

redup,kelezatan yang tak akan terputus,kesedapan yang tak akan sirna,kemuliaan

yang tak akan runtuh, kenikmatan yang tak akan kendor. Tetapi nilai-nilai

keabadian itu tidak di dapati dalam jenjang – jenjang kepangkatan duniawi, juga

bukan pada kasih mesranya wanita cantik mempesona. Kegembiraan di situ bakal

pada, kepuasan,akan redup, kelezatan akan terputus, kesedapan akan sirna dan

kemuliaan akan runtuh.

Nilai-nilai keabadian dan kebahagiaan hanya di dapati pada jalan mardlatilah

yang di sukai oleh allah, hanya terdapat pada kasihnya ilahi yang paling pemurah

dari segala yang pemurah, yang paling penyayang.di sisi allah jualah terdapat

kenikmatan dan kebahagiaan yang sebagian kecil di anugrahkandi dunia ini tetapi

kesenangan dan kebahagiaan akhirat itulah yang lebih besar, lebih baik, dan lebih

kekal. Tegasnya di sisi allah jualah nanti dicapai kesenangan yang kekal atau

kebahagiaan yang abadi  berupa surga yang di janjikan hamba- hambanya yang

shalih.

Kebahagiaan menurut imam Al-GHazali dapat di capai dengan cara sebagai

berikut: selalu berpikiran positif      terbuka jangan takut untuk melangkah mundur

dan mengevaluasi kembali tujuan hidup. Jangan pernah memendam emosi dan

perasaan buruk apalagi terhadap sekelilingnya kita. Jangan pernah menyimpan

rasa dendam     dendam merupakan perasaan terbesar dan akan menjadikan

terberat jika kita menyimpan di dalam hati. Jadilah orang yang sabar dan pemaaf ;

orang yang sabar,  biasanya lebih di siplin, dan melakukan segala sesuatu dengan



perencanaan. Menjadi diri sendiri , jadilah diri sendiri dan jangan membandingkan

diri anda dengan orang lain.

Jadi pemikiran Al-Ghazali terhadap kebahagiaan tersebut merupakan diri inti

untuk mencapai kebahagiaan untuk dapat menyenangkan diri sendiri, karena

dengan kebahagiaan dapat membawa seseorang untuk lebih mengenal

bahagia.Bahagia itu merupakan kesenangan yang di capai oleh orang menurut

kehendak masing-masing.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa konsep kebahagiaan menurut imam

AL-GHazali memiliki ciri khas tersendiri/unik.Oleh karena itu penulis tertarik

untuk meneliti kebahagiaan AL-GHazali.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah:

1. Karena penulis tertarik dengan konsep kebahagiaan menurut imam al-

Ghazali.

2. Sepanjang pengetahuan penulis, judul penelitian yang penulis teliti secara

khusus atau spesifik belum pernah dibahas oleh mahasiswa UIN SUSKA

3. Beliau merupakan tokoh ulama yang banyak berkarya dalam kajian- dan

tentang masalah konsep kebahagiaan.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini maka peneliti

memberikan batasan masalah yang menjadi objek pengkajian dalam penelitian

ini tentang konsep kebahagiaan menurutimamal-Ghazali



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok-

pokok permasalahan akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apadan bagaimana kebahagiaan menurut Al-Ghazali?

2. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan menurut Al-Ghazali?

E. Tujuan  Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang konsep kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali.

2. Untuk mengetahui bentuk kebahagiaan menurut Iman Al-Ghazali

3. Untuk mengetahui cara mendapatkan kebahagiaan menurut Imam Al-

Ghazali.

4. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemikiran Imam Al-Ghazali

tentang konsep kebahagiaan.

5. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah

Al-Ghazali.

2. Melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Aqidah

Filsafat, Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau Pekanbaru..

6. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan dan informasi yang penulis peroleh, sebenarnya



yang membahasnya berarti pembahasan ini masih baru. Pemikiran imam al-

Ghazali terhadap konsep kebahagiaan ini diantaranya : berjudul kimiatus

sa”adah tahun 1979 didalam bukunya tersebut beliau menjelaskan konsep

kebahagiaan  adalah suatu kondisi sejahtera,yang ditandai dengan keadaan

relative, tetap, yang secara umum gembira, mulai sekedar suka sampai dengan

kegembiraan menjalani ke hidupan.

Selanjutnya      didalam buku Dr. Ac Koning Jr dengan jadi resep hidup

berbahagia. Didalam buku beliau memiliki pokok pikiran al ghazali tentang

resep hidup berbahagia yang di jumpai pada beberapa karyanya dan beragam

tulisanya, yang disediakan seperti interprestasi terhadap kecenderungan

manusia mencari kebahagiaan, filsafat akhlak tentang jasmani dan rohani

untuk dapat berhubungan dengan tubuh ruh.

Selanjutnya pemikiran Al- Ghazali yang tertuang dalam skripsi

berjudul konsep kebahagiaan menurut imam Al- Ghazali. Tulisan lainya yang

membahas Al-Ghazali yang di tulis Zainun kamal, M.A, thariqah  menuju

kebahagiaan, tahun 2002. Setelah membaca beberapa buku dan Skripsi yang

membahas tentang Al-Ghazali, penulis melihat, bahwa pemikiran-pemikiran

Al-Ghazali tentang kebahagiaan tersebutmemiliki corak kebahagiaan untuk

keterangan hidup dalam mencapai kebahagiaan hakiki yang menjadi tujuan

pokok dari setiap manusia.

Disini penulis ingin menerapkan konsep kebahagiaan menurut Imam

Al-Ghazali, dari tokoh sebelumnya sehingga penelitian ini berbeda dengan

kejian-kajian yang telah ada.



7. Metode Penelitian tasawuf ini mengunakan pendekatan kualitatif yang

menjadikan perpustakaan sebagai sumber penghimpun datanya

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yakni

kaitannya dengan objek pembahasan, yakni konsep kebahagiaan menurut

imam al-Ghazali.

2. Sumber data

Data primer adalah data yang diambil dari sumber utama yang

kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali:

a. Ihya ‘Ulum Al-Din( menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama) al –ghazali

cetakkn 1 penerbit dar alkutub almiyyah, mesir 1996.

b. Kinya’ Al-Sa’dah (kimia kebahagiaan) cetakkan I al ghazali penerbit

Mizan anggota IKAPI Bandung, 1979

c. Al-Durar al-fahkhirah fi  KasyfiUlum al-Akhiraj (mutiara menyingkap

ilmu akhirat) al ghazali cetakan  I penerbit diabit media Jakarta, 2008

d. Al-Qurabah Ila Allah (pendekatan Kepada Allah) Al ghazali catakkan I

penerbit Yudistira Ain Wali Songo Semarang, 1980

e. Al-Risalah Al-Qudsinyahh (Risalah Suci) al ghazali Wicaksana Ponogoro

Pondok Moderen gontor, 1985

f. Mizanal- Amal (timbangan amal) Rusimin Abdul Azis penerbit kalam

mulia Jakarta, 1987

g. Misyakat Al–Anwar renung-renug cahaya) Rasid Sulaiman penerbit

Athariyah Jakarta,1976



h. Minhajul Sabidin (pedoman orang yang beribadah ) Asmaran pengantar

studi akhlak Jakarta  PT. alma’rif,1991

i. Al-Anis Fi Al-Wahda (lembut-lembut dalam kesatuan) Usen Basri cetakkan

I penerbit Solo anggota IKAPI, 1989

j. Nasihat Al-Muluk (Nasihat Untuk Para Raja) imam Abdullah Muhammad

bin ismail albukhari catakakan II penerbit media masa Jakarta, 1998

k. Bidayah Al-Hidayah (langkah awal mencapai hidayah) Abdul Hakim

catakkan I penerbit Surabaya: bina ilmu

l. Tablis Al-Iblis (tipu daya iblis) Zakarsyi cetakan II penerbit Aryadut

Jakarta, 2002

m. Al-Ulumu Al-Luduninuah (risalah ilmu ketuhanan) Qardhawi Myusuf

Surabaya bina ilmu, 1993

n. Akhlak Al-Abrar Wa Najat Al-Asyar (akhlak orang-orang baik dan

kesalamatan dari akhlak buruk) ibnu miskawih  cetakkan II penerbit asifah

Semarang, 1968

3. Data Sekunder

Berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang

menjadi fokus dalam penelitian ini antara lain:  Resep hidup berbahagia

menurut kebahagiaan mukmin karya Dr. H. Hamzah Yaqub, filsafat moral

manusia dan kebahagiaan karya Thomas Aquinas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan berbagai bahan yang berkaitan dengan masalah

konsep kebahagiaan menurut imam al-Ghazali. Adapun langkah-langkah:



Pertama, mengumpulkan beberapa buku yang ada hubungannya dengan

penelitian ini.Kedua, buku-buku tersebut ditelaah dengan berulang

kali.secara sistematis dalam suatu alur penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Agar diperoleh data yang memadai dan valid dalam menganalisa

data, penulis menggunakan analisa kualitatif, dalam oprasionalnya, data

yang telah diperoleh digenaralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa

dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara

berfikir untuk menarik kesimpulan dan suatu kaidah atau pendapat umum

menuju kesuatu pendapat yang bersifat khusus. Untuk menjawab

permasalahan tentang konsep kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali

8. Sistematika Penulisan :

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini,

penulis menyusun sistematika penulisannya dalam empat bab dalam sub-sub

dalam :

BAB I : Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari

kerangka pembahasan proposal yang terdiri atas latar belakang

masalah. Alasan pemberian judul, batasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan

istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang Imam al-Ghazali yang berisi riwayat

hidup, karya-karya Imam Al-Ghazali



BAB III : Tinjauan umum tentang konsep kebahagiaan

BAB IV : Kebahagiaan menurut imam Al-Ghazali

BAB V : Penutup berisi saran dan kesimpulan


