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ABSTRAK 
 

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, baik secara 
rohani maupun jasmani, dengan segala kelebihannya manusia dituntut untuk 
menciptakan kehidupan yang seimbang dan serasi di dunia ini. Manusia sebagai 
mahluk ciptaan Tuhan membutuhkan hubungan secara vertikal. Sedangkan 
manusia sebagai mahluk sosial, manusia membutuhkan hubungan dengan yang 
lainnya. Kebahagiaan merupakan hal yang relatif, tergantung pada tujuan 
seseorang dalam kehidupannya.  

Apabila tujuan dalam kehidupannya adalah mengumpulkan harta, meraih 
kekuasaan dan kenikmatan lainnya dalam kehidupan dunia, maka keberhasilannya 
meraih tujuan-tujuannya itu merupakan kebahagiaanya. Tetapi apabila tujuan 
dalam kehidupan ini untuk berpegang teguh pada talikeimanan, taqwa,dan amal 
shaleh, agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat maka hal 
itu merupakan sumber kebahagiaanya. 

Dari latar belakang di atas, penulis hendak mengkaji tentang persoalan 
untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagian dalam menjalani kehidupan 
menurut pemikiran al-Ghazali dalam kitabnya Kimmiyatus Sa’adah. 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah, pertama, untuk mengetahui tentang 
pemikiran al-Ghazali memaknai dan menjelaskan tentang bagaimana cara 
mendapakan kebahagian di dunia maupun di akhirat. Kedua, dalam penelitian ini 
penulis memulai proses penelitian dengan kajian pustaka (library reseach) sebagai 
sarana untuk mengumpulkan beberapa karya al-Ghazali tengtang cara 
mendapatkan kebahagiaan. Serta tema-tema lain yang berkaitan dengan tema 
tersebut. Peneliti memakai pendekatan filosofis yang menggunakan metode 
interpretasi. 

Dari analisis mengenai kebahagiaan, penulis menyimpulkan untuk 
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat manusia harus mengenal 
Tuhan dan dirinya, agar dalam mengarungi kehidupan di dunia manusia tidak 
mengikuti hawa nafsunya serta mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang dibawa oleh 
Rusulullah yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist. 
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MOTTO 

 

 

Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan 

(QS:Al-AlAQ:1) 

 

 

Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. 

(Al-Hadist) 

 

“Happiness is when what you think, what you say, and what you 

do are in harmony” 
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Persembahan: 

Bapak dan Ibu atas dukungan  

dan doanya dalam menuntut ilmu 
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PENGANTAR 

بسم اهللا الرمحن الرحيم 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيأت أعمالنا من 

يهدى اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ال حول وال قوة إال باهللا. اللهم صل على سيدنا 

. أمجعني حممد وعلى اله وصحبه

 

Ammā ba`d, 

Segala puji bagi Allah azza wa jalla, dan rasa syukur yang tiada terkira, 

serta shalawat dan salam atas utusan-Nya, Nabi Muhammad SAW, penulis 

ucapkan. Selesainya skripsi ini sungguh merupakan karunia tak terhingga dari-

Nya. 

Setelah melewati sekian banyak fatrah, masa-masa vakum dan 

keterputusasaan, masa-masa yang melelahkan karena harus hidup dalam 

senyapnya “pengasingan kata-kata”, masa-masa yang sarat dengan diskontinuitas 

dan pencarian, akhirnya skripsi ini rampung juga, dan bisa hadir ke hadapan 

pembaca. 

Barangkali benar, andai tak ada orang-orang yang berjasa bagi proses 

penulisan skripsi ini, mungkin penulis akan terperangkap dalam kebuntuan-

kebuntuan itu. Tetapi, orang-orang ini menyadarkan penulis, menghela penulis 

untuk keluar dari setiap tikungan kebuntuan, membangunkan penulis dari “tidur 

dan kemalasan dogmatis”, dan membuka mata penulis pada kesegaran-kesegaran 
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baru. Mereka adalah yang dikirimkan Tuhan untuk penulis. Mereka yang layak 

diberi haturan terima kasih, antara lain: 

- Kedua orangtua penulis, Bapak dan Ibu, serta saudara yang tak lelah 

mendukung penulis selama studi dengan doa dan kasih sayangnya. 

Penulis tak akan pernah bisa membalas kebaikan budi Ajunan semua. 

- Pembimbing skripsi penulis, Dr. Syaifan Nur, M.A., yang tak jera 

mengingatkan “Sudah sampai mana?” dan selalu memotivasi penulis 

untuk cepat menyelesaikan studi. Terima kasih atas bimbingannya. 

- Bapak alim Dr. Alim Roswantoro, M.Ag., selaku Dekan Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Kalaijaga Yogyakarta. 

- Bapak Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan 

Filsafat Islam yang selalu menyinggung kelanjutan skripsi ini. Terima 

kasih atas perhatiannya. 

- Bapak Dr. H. Zuhri, M. Ag., yang tak jera memotivasi penulis, serta 

senantiasa mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

- Bapak Drs. H. Muzairi, M.A., selaku pembingbing akademik, terima 

kasih atas nasehat dan pengertiannya selama ini. 

- Semua guru dan dosen penulis selama penulis menempuh kuliah, terima 

kasih atas “berkah” ilmu dan inspirasinya. 

- Semua teman kelas penulis di “AF 2009”, Rorona Thorik, Cah Anton, 

Gendhon, Arieyanti, Puejoel, Rahma, Bashor, Arief, Ghozz, Hitman, 

Beng-Beng, Rina, Yahudi, dll. Thank’s persahabatan dan 

kehangatannya. 
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- Adik-adik angkatan yang selalu memotivasi penulis untuk 

menyelesaikan studi dan menjadi penghibur dalam suasana keluargaan. 

- Kepada El-Jab selaku kepala suku wisma ayam, terima kasih atas kata 

mutiara serta motivasinya yang lebih dahsyat dari motivator manapun. 

Kyai Badrus Sholihin, Jeraiya de Bil_haq, Sirr Ahmala Machunian, Eko 

Rukawa, Cak Alan, Pak Dosen Haqqul Yakin, Ken Humaid, VanQoid, 

Kapten Ainur Rahim. Kalian yang selalu menerbarkan keindahan di 

manapun berada, dan selalu memotivasi penulis agar cepat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

- Kepada teman-teman kos seroja, khususnya Mr Choiy selaku kepala 

suku, Gus Iqbal, KH. Ismail, Anas Cimcil, Aden Movie, Rorona Thoriq, 

Faiz Music, Sejoli Ozy & Catur, Si Topan Arts, Muhammadie as&exis, 

Fish Atho’, el-Najib Bakar, Sirr Ubed, Teacher Nuyung, Trie 

Production, Em Yahudi, The Big Boss Q-Moe, Loera Ama’, Qoesim 

M.comunition, B.J Sucipto Uzbekiz, Biguel, Loera Ilham & No’iem, dll. 

Terima kasih persahabatan dan canda tawanya. 

- Kepada Mezoet Darel, Vi-an, Arief & Noerma, Aguenk & Rita, Ayue, 

Anie, Vikar Tan dan teman teman yang selalu mendukung terselesainya 

skipsi penulis.. 

- Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Tidak ada gading yang tidak retak. Sebagai sebuah upaya, apa yang 

tertoreh dalam penelitian ini tidak lahir dari kevakuman, dan karenanya 

selalu terbuka untuk diperiksa ulang. Di sana-sini banyak ditemui 
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kekurangan, maka dari itu kritik dan saran akan sangat berharga bagi 

penulis. 

- Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi tetesan 

embun pengetahuan baru dan dapat memberikan kontribusi terhadap 

upaya pembaruan pemikiran. Amien, ya mujibassailin. 

 

 

Yogyakarta, 28 Desember 2015 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna, baik secara 

rohani maupun jasmani.Dengan segala kelebihannya manusia dituntut untuk 

menciptakan kehidupan yang seimbang dan serasi di dunia ini, dengan bahagia 

yang menjadi tujuan utamanya. Karena semua manusia mendambakan 

kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan diharapkan bisa dirasakan tanpa 

dibatasi oleh waktu maupun tempat tertentu, baik secara personal maupun 

komunal. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, kebahagaan di akhirat juga menjadi 

dambaan setiap manusia. Untuk hal ini, Islam selalu mengajarkan untuk selalu 

berdoa, 

 ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ

“Ya Allah curahkan kebahagiaan untuk kami di dunia dan 
kebahagiaan di akhirat dan jauhkan kami dari siksa neraka karena 
hamba tidak kuat menghadapinya.”1 
 

Kebahagiaan merupakan hal yang relatif, tergantung pada tujuan seseorang 

dalam kehidupannya. Apabila tujuan dalam kehidupannya adalah mengumpulkan 

harta, meraih kekuasaan, dan kenikmatan lainnya dalam kehidupan dunia, maka 

itulah yang menjadi indikator keberhasilannya. Tetapi apabila tujuan dalam 

kehidupan ini untuk berpegang teguh pada tali keimanan, taqwa, dan amal saleh 

1 Anwar Sanusi, Jalan Kebahagiaan. (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 1. 
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agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, maka hal itu 

merupakan sumber kebahagiaanya.2 

Sayangnya, tidak setiap manusia bisa menemukan jalan yang mudah dan 

benar untuk meraih tujuan-tujuan kebahagiaannya. Sebagian orang harus 

menempuh jalan yang berliku. Jalan yang ditempuh tergantung pada masing-

masing individu. Jika seseorang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk 

menelusuri jalan-jalan yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan agama, sesulit 

apapun, tidak akan membuat seseorang menjadi bingung dan resah. Hal ini karena 

semakin banyak jalan yang diraih, semakin besar pula potensi kebahagiaan yang 

dapat dirasakan. 

Masalah kebahagiaan sendiri merupakan topik yang tidak akan pernah 

habis diperbincangkan orang. Mulai dari bagaimana hakikatnya hingga jalan-jalan 

yang ditempuh untuk mendapatkannya. Ada begitu banyak pandangan dan 

pendapat mengenai kebahagiaan. 

Sebagian orang berpendapat bahwa kebahagiaan bisa diukur dari seberapa 

banyak kekayaan materil yang bisa dimiliki. Sebagain lan beranggapan bahwa 

unsur bahagia bisa ditemukan dalam kesehatan jasmani. Sebagian pula meyakini 

bahwa kebahagiaan terletak pada kewibawaan, pangkat, kedudukan, ketenaran. Di 

sisi lain, golongan mistisisme juga memiliki keyakinan sendiri, bahwa 

kebahagiaan hanya bisa didapat pada kegiatan puncak mistiknya. 

Pithagoras, Socrates, dan Aristoteles berpendapat bahwa bahagia itu 

tersusun dari empat unsur utama, yaitu hikmat, keberanian, kehormatan, dan 

2 Usman Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, terj, Ahmad Rofi’ Usman. (Bandung: Pustaka, 
1997), hal. 94. 
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keadilan. Apabila keempatnya telah berkumpul dalam diri seseorang, maka orang 

itu merasa berbahagia.3 

Menurut Plato (429-347 S.M.), kebahagiaan bisa ditunjukkan lewat jiwa. 

Jiwa tersusun dari tiga bagian, yaitu nafsu, kehendak, dan akal. Kehendak 

membuat kita mampu mengendalikan nafsu, sedangkan akal membantu 

menentukan kapan harus mematuhi atau menahan nafsu. Jika ketiga unsur ini 

seimbang, maka hidup akan menjadi bahagia. 

Aristoteles (384-322 S.M.) beranggapan bahwa kebahagiaan 

dipandangnya sebagai hal tertinggi dalam kehidupan yang ia sebut sebagai 

eudaesmonie, dengan tujuan etikanya, kebaikan untuk merasakan kebahagiaan, 

bukan kebaikan untuk kebaikan. Untuk mencapai bentuk kebahagiaan, seseorang 

harus memiliki harta secukupnya, membina persahabatan, dan menegakkan 

keadilan. 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahagia tidak memiliki bentuk baku. 

Kadang-kadang sesuatu yang dipandang bahagia oleh seseorang, tidak demikian 

bagi orang lain. Bahagia adalah suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang 

menurut kehendak masing-masing. Bahagia seharusnya menimbulkan kesenangan 

jiwa yang bisa diraih dengan kerja pikiran. Kerja pikiran tidak untuk di luar yang 

dilakukan, melainkan untuk diri sendiri. Kesenangan jiwa itulah yang menjadi 

pendorong untuk bekerja lebih giat. 

Menurut Epikuros (341-270 S.M.), yang menjadi ukuran baik dan 

buruknya tingkah laku manusia ialah kelezatan atau kesenangan. Oleh karena itu, 

3 Hamzah, Ya’qub Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin. (Surabaya: Bina Ilmu, 
1980), hal. 78. 
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dasar dari etikanya ialah mencari kesenangan hidup yang merupakan sesuatu yang 

paling tinggi nilainya. Kesenangan hidup tidak berarti memiliki kekayaan dunia 

sebanyak-banyaknya, melainkan kesenangan badaniah dan rohaniah. Tubuh 

merasakan kesehatan dan kenikmatan, serta yang paling penting adalah 

kesenangan jiwa, karena meliputi masa sekarang, masa lampau dan masa yang 

akan datang. Menurutnya manusia hendaknya mempunyai emosi yang stabil, baik 

dalam keadaan suka maupun duka, yakni tetap tenang jiwanya dan pandai 

memelihara tali persahabatan.4 

Kenikmatan itu sendiri didefinisikan oleh Epikuros sebagai keadaan 

negatif, yakni tidak adanya rasa sakit dan kegelisahan hidup. Menurutnya, 

kenikmatan indrawi memang diperlukan, namun kenikmatan yang jauh lebih 

penting adalah ketenangan jiwa (dalam bahasa yunani disebut ataraxia). Cara 

untuk mencapai ataraxia ini adalah dengan mengalahkan rasa takut kepada 

kematian. 

Kebahagiaan merupakan tumpuan cita dan harapan dalam kehidupan, oleh 

sebab itu kebahagiaan menjadi sangat berharga, sehingga menjadi tumpuan dalam 

setiap langkahnya.5 

Kebahagiaan adalah motif paling dasar dari segala sesuatu yang kita 

kerjakan. Setiap perbuatan manusia digerakkan oleh keinginan. Pemuasan 

keinginan tersebut merupakan salah satu unsur dalam keseluruhan kebahagiaan.6 

4 Hamzah Ya’qub, Tingkat. hal. 78. 
5 Franz Magnis Soseno, Etika Dasar. (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 113. 
6 Poespoprojo, Filasat Moral dan Kesusilaan Dalam Teori dan Pratik. (Bandung: Remaja 

Karya, 1988), hal. 34. 
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Dalam mewujudkan kebahagiaan, Al-Ghazali menekankan pentingnya arti 

cinta kepada Allah. Pengetahuan tentang Tuhan merupakan kunci untuk mencintai 

Allah karena tidak mungkin lahir cinta jika tidak mampu mengetahui dan 

merasakan indahnya berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan. 

Dalam hal ini dapat diilustrasikan bahwa orang akan bahagia apabila dapat 

berkenalan dengan raja. Hal itu, karena raja mempunyai kekuasaan yang besar 

dalam masyarakat dan dirinya sendiri sehingga timbullah rasa simpatik terhadap 

raja. Tetapi ia akan lebih merasa bahagia apabila dapat berkenalan dengan rajanya 

segala raja, maka tentu saja perkenalan itu berbeda bagi orang yang selalu dekat 

dengan raja dan orang yang berjauhan dengan raja, bagi yang dekat dengan raja 

tentu akan lebih mencintai rajanya daripada yang berjauhan, sekalipun raja itu 

berpengaruh padanya.7 

Begitu juga dengan cinta kepada Tuhan, bila manusia telah berkenalan 

dengan-Nya dan berpengaruh dalam batin, maka inilah yang dikatakan Al-Ghazali 

bahwa, “Ia sendiri sajalah yang pantas untuk dicintai, tetapi bila seseorang tidak 

mencintai-Nya, maka hal itu disebabkan karena ia tak mengenali-Nya.”  

Bahagia menurut Al-Ghazali akan dapat dicapai apabila manusia sudah 

bisa menundukkan nafsu kebinatangan dan setan dalam dirinya, serta 

menggantinya dengan sifat malaikat. Sedangkan kebahagiaan tertinggi menurut 

Al-Ghazali adalah ketika manusia telah terbuka hijabnya dengan Allah, ia bisa 

melihat Allah dengan mata hatinya, atau dalam bahasa Al-Ghazali telah sampai 

kepada tahap ma’rifatullah. 

7 Al-Ghazali, Kimia Kebahagiaan, terj. Haidar Baqir, (Bandung: Mizan, 1995). 
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Kedudukan manusia di tengan-tengah masyarakat dinilai dari tingkat ilmu 

yang dimilikinya. Orang-orang yang berilmu akan lebih terhormat dan dihargai 

dibandingkan orang-orang yang kurang atau tidak berilmu sama sekali. Ayat-ayat 

Al-Qur’an sendiri memberikan penghargaan dengan memandang mulia orang 

yang berilmu dibandingkan dengan orang yang kurang berilmu, seperti yang 

terdapat dalam Surat al-Mujadillah. 

تجرد لْما الْعوتاُو نيالَّذ و كُمنا موناَم نيفَعِ اُهللا الَّذري 
Artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadillah: 11). 
 

Dalam Islam, pusat segala kebahagiaan adalah saat seseorang berjumpa 

dengan Sang Khaliq. Tentu bukan dengan makna bahwa kita harus mati terlebih 

dahulu. Meskipun setiap manusia akan menemui kematiannya, tetapi bukankah 

kebahagiaan juga didambakan di dunia? Lalu bagaimana caranya? Apa saja jalan-

jalan yang harus ditempuh dan dibutuhkan untuk menuju kepada Allah?8 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka 

pokok permasalahan yang dikaji yaitu, apa konsep kebahagiaan menurut Al-

Ghazali? 

 

 

 

8 Anwar Sanusi, Jalan Kebahagiaan. (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 2. 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemikiran 

Al-Ghazali tentang konsep kebahagiaan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Menambah wawasan penulis tentang pemikiran Al-Ghazali khususnya 

mengenai konsep kebahagiaanya. 

2. Sebagai sumbangan kepustakaan tentang pemikiran al-Ghazali 

khususnya dalam bidang kebahagiaan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melakukan penelitian 

lanjutan yang terkait dengan kebahagiaan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Kajian tentang kebahagian menarik untuk selalu dikaji dalam setiap 

disiplin ilmu, baik psikologi, tasawwuf, etika, maupun disiplin ilmu lainnya. Hal 

ini karena kebahagiaan merupakan kebutuhan setiap manusia dan kenyataan 

bahwa sesungguhnya kebahagiaan masih merupakan sebuah kata yang sulit dicari 

makna dan hakikatnya, sebab sesuatu yang dianggap bahagia menurut orang lain, 

belum tentu merupakan sebuah kebahagiaan bagi orang lain. 

Penelusuran melalui skripsi yang membahas tentang kebahagian Al-

Ghazali, sampai sekarang penulis belum menemukan. Namun ada beberapa 

tulisan yang membahas mengenai kebahagiaan di antaranya: 
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Ibn Miskawih dalam karya Menuju Kesempurnaan Ahlak menjelaskan 

bahwa kebahagiaan ada dua, yaitu yang bersifat rohani dan jasmani.9 

Hamzah Ya’kub dalam bukunya Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan 

Mukmin membahas tentang kebahagiaan dari para tokoh dan aliran-aliran serta 

agama seperti Hindu, Budha, dan Islam tentang hakikat kebahagiaan.10 

Skripsi Zainal Abidin yang berjudul Kebahagiaan Menurut ‘Aid Abdullah 

Al-Qarni dikemukakan pendapat para tokoh tentang kebahagiaan, dan melacak 

pemikiran Al-Qarni tentang kebahagiaan. Menurut Al-Qarni, kebahagiaan adalah 

kegembiraan dan ketenangan hati yang dapat memberikan nuansa baru dalam 

kehidupan, dengannya ia dapat mewujudkan cita dan harapan, melewati berbagai 

rintangan dan cobaan serta dapat memahami segala kondisi dalam hati dan pikiran 

seseorang, sehingga ia mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, serta 

dapat optimis dalam menjalani segala macam persoalan hidup.11 

Penelitian Nunu Nugraha yang berjudul Pemikiran Sayyid Mujtaba 

Musawilari Tentang Kesempurnaan Spiritual Sebagai Dasar Menuju 

Kebahagiaan Hidup. Penelitian berbentuk skripsi itu mengemukakan bahwa pada 

dasarnya manusia harus memahami fitrah manusia dan energi-energinya, akal dan 

hati nurani, dan cahaya kebajikan dalam cakrawala kehidupan.12 

 

9 Ibn Maskawih, Menuju Kesempunaan Ahlak, ter. Helmi Hidayat. (Bandung: Mizan, 
1994). 

10 Hamzah Ya’kub, Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mukmin. (Jakarta: Pustaka 
Atisa, 1992). 

11 Zainal Abidin, Kebahagiaan Menurut Aid Abdullah Al-Qarni. (Yogyakarta: Skripsi 
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2007). 

12 Nunu Nugraha, Pemikiran Sayyid Mujtaba Musawilari Tentang Kesempurnaan 
Spiritual Sebagai Dasar Menuju Kebahagiaan Hidup. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Dakwah UIN 
Sunan Kalijaga, 2004). 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi untuk mencari jawaban dari rumusan masalah 

dalam sebuah penelitian. Sebuah penelitian tentu membutuhkan alat untuk 

meneliti suatu hal yang akan ditelitinya. Alat penelitian tersebut akan 

menyesuaikan dengan apa yang akan ditelitinya.  

Metode penelitian secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan ilmiah 

yang terencana, sistematis, dan memiliki tujuan baik praktis maupun teoritis. 

Dengan metode penelitian ini, memungkinkan pengumpulan data yang 

dibutuhkan agar didapat dengan cara yang baikdan tersistemik. Oleh karenanya 

peneliti menggunakan metode deskriptif-analisis. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah merupakan studi 

kepustakaan (library research) yang mengambil data-data dari berbagai 

literatur yang berkaitan dengan tema skripsi. 

2. Sumber Data 

Fokus pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyelusuri buku-

buku yang mendukung terhadap kajian yang diangkat. 

a. Data primer 

Data primer yang pertama dalam penelitian ini adalah buku Kimyatusy 

Sya’adah Al-Ghazali. Di dalam buku ini, Al-Ghazali menjelaskan 

bagaimana seharusnya kita mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di 

dunia maupun di akhirat. 
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Kedua, Kitab Ihya’ Ulum ad-Diin karya al-Ghazali yang membahas 

tentang filsafat, logika, dan tasawwuf. 

b. Data sakunder 

Data sakunder skripsi ini adalah tulisan atau buku-buku yang terkait 

dengan tema pembahasan tentang kebahagiaan. 

3. Metode Pengolahan Data 

a. Komparasi 

Yaitu dengan cara mengkomparasikan pemikiran tokoh lain dengan 

pemikiran Al-Ghazali tentang kebahagiaan, baik persamaan maupun 

perbedaannya. 

b. Analisis 

Yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptip-analitis, artinya 

memperhatikan konsep bahagia yang terkandung dengan tasawwuf 

modern, kemudian dihubungkan dengan pemikiran Al-Ghazali agar dapat 

diketahui corak pemikirannya. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan sangat menetukan perincian untuk memudahkan 

dalam mengekplorasi penelitian sehingga menajadi sistematis. Maka sistematika 

pembahasan dibagi menjadi lima bab. 

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 
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tinjauan pustaka, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan tentang tokoh yang akan diteliti dari biografi Al-

Ghazali yang meliputi keluarga, lingkungan, dan pendidikaanya, maupun karya-

karyanya. 

Bab ketiga, membahas kebahagiaan dalam pandangan umum para tokoh 

berikut aliran-alirannya. 

Bab empat, merupakan bab inti. Pada bab ini akan dijelaskan kebahagian 

menurut pandangan Al-Ghazali dalam karyanya yang berjudul Kimia 

Kebahagiaan. Dimulai dari subbab pengetahuan tentang diri, pengetahuan tentang 

Tuhan, pengetahuan tentang dunia ini, dan pengetahuan tentang akhirat. 

Bab kelima, merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang 

kesimpulan dari semua permasalahan yang telah dibahas. Bab ini merupakan 

usaha peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam 

skripsi ini. Setelah itu dilanjukan dengan memberikan saran-saran yang yang 

diperlukan.

 
 



 

BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Kebahagiaan merupakan tuntutan dan tujuan manusia dari sejak dahulu 

hingga akhir zaman, setiap manusia menginginkan kesempurnaan dan kebahagian 

dalam segala aspek kehidupannya, baik secara lahir maupun secara batin. Secara 

lahir semua manusia menginginkan kesempurnaan dalam kehidupannya di dunia, 

al-Ghazali memberi metode mendapatkan hidup bahagia di dunia maupun akhirat. 

Metode yang ditempuh oleh al-Ghazali untuk menggapai kebahagiaan 

hidupnya, salah satunya adalah pentingnya arti cinta kepada Tuhan. Pengetahuan 

tentang Tuhan merupakan kunci untuk mencintai-Nya karena tidak mungkin lahir 

cinta kalau tidak merasakan indahnya berhubungan dengan sesuatu yang 

menyenangkan. 

Begitu juga dengan cinta kepada Tuhan, bila manusia telah berkenalan 

dengan-Nya dan berpengaruh dalam batin, maka inilah yang dikatakan Al-Ghazali 

bahwa “ia sendiri sajalah yang pantas untuk dicintai, tetapi bila seseorang tidak 

mencintai-Nya, maka hal itu disebabkan karena ia tak mengenali-Nya”.  

 Kebahagiaan yang paling utama adalah kebahagiaan akhirat, 

sementara kebahagiaan dunia adakalanya semu, tipuan atau kebenaran jika 

membantu kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan itu dicapai dengan mengumpulkan 

dan mensinergikan empat keutamaan setelah keutamaan akhirat 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahagia menurut Al-

Ghazali akan dapat dicapai apabila manusia sudah bisa menundukkan nafsu 

82 
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kebinatangan dan setan dalam dirinya, dan menggantinya dengan sifat-sifat 

malaikat. Sedangkan kebahagiaan tertinggi menurut al-Ghazali adalah ketika 

manusia telah terbuka hijabnya dengan Allah, ia bisa melihat Allah dengan mata 

hatinya, atau dalam bahasa al-Ghazali telah sampai kepada tahap ma’rifatullah. 

Ma’rifat Allah adalah puncak dan tujuan segala makrifat dan buah dari segala 

ilmu. Makrifat ini tidak dapat dicapai dengan sekedar menggerakkan lidah, namun 

dengan penghayatan hati yang mendalam. 

 

B.         Saran-saran 

Kajian  gagasan konsep al-Ghazali tentang kebahagiaan  tidak cukup 

dibahas hanya dengan penelitian secara ringkas dan sederhana seperti ini, dengan 

kata lain perlu penelitian lebih lanjut dan lebih menyeluruh tentang pemikirannya 

mengenai konsep kebahagiannya. 

Akhirnya, sebagai penyusun skripsi yang sangat sederhana ini, penulis 

berharap partisipasi pembaca. Saran dan kritik yang membangun sangatlah 

penulis harapkan demi tercapainya tujuan pokok penelitian ini.  

Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi sederhana ini bermanfaat, 

khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca yang tertarik pada kajian-

kajian dibidang kebahagiaan. 
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