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Melihat kondisi yang terjadi saat ini pada dunia pendidikan memunculnya gagasan
program pendidikan karakter untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, proses
pendidikan yang selama ini diterapkan dipandang belum berhasil membangun
manusia Indonesia yang berkarakter dan berakhlak. Bahkan, banyak yang
menyebut, pendidikan telah gagal karena banyak lulusan sekolah atau sarjana
yang piawai dalam menjawab soal ujian, memiliki intelegensi yang tinggi, tetapi
mental dan moralnya lemah. Banyak pakar bidang moral dan agama yang seharihari mengajar tentang kebaikan, tetapi perilakunya tidak sejalan dengan ilmu yang
diajarkannya. Sejak kecil, anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap
jujur, berani, kerja keras, kebersihan, dan jahatnya kecurangan. Namun, nilai-nilai
kebaikan itu diajarkan dan diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal
sebagai bahan yang wajib dipelajari, karena diduga akan keluar di kertas soal
ujian semata. Begitu juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh orang tua
dalam membina nila-nilai akhlak Islam kepada anak, seperti anak yang bolos,
berkelahi sesama teman, dan kurang bersikap hormat terhadap orang tuanya.
Berdasarkan hal diatas penelitian ini berjudul metode pendidikan akhlak anak
dalam keluarga: analisis kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana metode pendidikan akhlak anak dalam
keluarga: analisis kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Sebagai salah
seorang tokoh yang berkecimpung di dunia pendidikan Islam, penelitian ini juga
dimaksudkan untuk mengetaui secara lebih dalam pemikiran beliau yang
ditawarkan dalam mendidik anak. Penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif
analisis dengan library research, yang digunakan adalah deskriptif analisis,
sumber data primernya adalah kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Dan
data skundernya adalah karya-karya yang serupa yang mempunyai tema yang
sama. Sedangkan untuk menganalisisnya peneliti menggunakan cara content
analisis atau analisa isi yaitu pengolahan data dengan cara pemilihan tersendiri
berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran Imam AlGhazali dalam bukunya Ayyuhal Walad. Yang kemudian dideskriptifkan, dibahas
dan dianalisa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam buku Ayyuhal
Walad metode pendidikan akhlak anak dalam keluarga ditanamkan dengan meode
bercerita, nasehat dan keteladanan.
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