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ABSTRAK 

 

 URGENSI TASAWUF PADA MASYARAKAT MODERN DI DESA 

TALANG JEMBATAN KECAMATAN ABUNG KUNANG 

 LAMPUNG UTARA 

 

 

Oleh: 

Maharani 

1331060014 

 

 

Tasawuf memiliki fungsi penting dalam membentuk kepribadian seorang 

muslim, karena ia merupakan jalan atau proses untuk mendekatkan diri kepada 

Allah, manusia tidak menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri 

melainkan masih adanya orang lain yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk 

tercapainya kesejahteraan bersama. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern. Dalam penelitian ini 

peneliti akan mengkaji mengenai masyarakat modern. Adapun permasalahan yang 

akan dicari jawabannya dalam skripsi ini adalah pentingnya tasawuf pada 

masyarakat modern di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang 

Kabupaten Lampung Utara. Kehidupan masyarakat modern di Desa Talang 

Jembatan kini telah terperangkap dalam pola pikir rasional dan melahirkan gaya 

hidup yang materialistis dan hedonis, dalam arti masyarakat hanya berfikir 

duniawi semata tanpa menghiraukan kehidupan ukhrawi.  

Adapun dari segi jenisnya penelitian ini adalah termasuk penelitian 

lapangan (Field Research). Adapun metode yang digunakan antara lain metode 

deskriptif yakni pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis. 

Disamping itu dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode: 1). 

Observasi, 2). Interview, dan 3). Dokumentasi, untuk mendapatkan data yang  

akurat. Selanjutnya penarikan kesimpulannya dengan metode deduktif dan 

induktif yakni suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-

kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan yang 

bersifat khusus, dan dari khusus untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat 

umum dalam lingkaran hermeunetika. 

Dalam penelitian ditemukan jawaban bahwa: 1). Hakikat tasawuf adalah 

mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui pensucian diri dan amaliyah-amaliyah 

Islam. Sedangkan tujuan terpenting dari tasawuf adalah lahirnya akhlak yang baik 

dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tasawuf dalam kehidupan 

manusia dapat menjadikan manusia berkepribadian yang shalih dan berperilaku 

baik dan mulia serta ibadahnya berkualitas. 2). Kehadiran tasawuf ditengah 

masyarakat Desa Talang Jembatan sesungguhnya berusaha menjawab persoalan 

krisis spiritual yang diakibatkan paham modernisme dan positivisme yang lebih 

mengedepankan material ketimbang spiritual.  
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MOTTO 

 

 
 

Artinya: “Beritahukan aku tentang ihsan.“.Rasulullahi Saw menjawab: 

“Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika 

engkau tidak melihatnya maka Dia melihatmu”. (HR. Muslim).
1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Sayyid bin Ibrahim al- Huwaithi, Hadist Arbain an Nawawi, (Mesir, Markaz 

Fajr lith-Thiba’ah, 2003) Cet,1, h. 76 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan secara singkat kata-kata istilah  

yang terdapat dalam judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah: “URGENSI 

TASAWUF PADA MASYARAKAT MODERN DI DESA TALANG 

JEMBATAN KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA”.  

Untuk mempermudah pemahaman dan tidak terjadi perbedaan persepsi dalam 

penafsiran judul ini, perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terkandung dalam 

judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang ada pada judul di atas, antara lain : 

Urgensi tasawuf ialah usaha untuk melatih jiwa yang sangat penting untuk 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dapat membebaskan manusia dari 

pengaruh kehidupan duniawi untuk bertaqorub kepada Tuhan sehingga jiwanya 

menjadi bersih, mencerminkan  moral yang baik dalam kehidupannya, dan 

menemukan kebahagiaan spiritualitas.
1
 

Menurut imam Junayd al- Baghdadi, tasawuf adalah jalan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah. Salah satu hal yang lebih penting agar selalu dekat kepada Sang 

Maha Pencipta adalah dengan berakhlak mulia, yakni dengan menjalankan segala 

perintah-Nya dan menjauhi semua larangan Allah.
2
 

                                                             
1
 Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, (Jakarta, Amzah,2012), h. 9. 

2
 Ibid, h. 6  



2 
 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka tasawuf merupakan suatu bentuk 

usaha membersihkan hati manusia khususnya dalam kaitannya dengan 

hubungannya dengan Tuhannya.  

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar  warganya 

mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke dalam  kehidupan  peradaban 

masa kini.
3
 Masyarakat modern juga merupakan masyarakat yang telah 

mengalami transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu masyarakat yang 

mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zamanya.  

Aguste Comte mengatakan bahwa masyarakat modern merupakan kelompok-

kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut 

hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang 

tersendiri.
4
 

Dari penegasan judul di atas dapat disimpulkan, bahwa peneliti mengkaji 

Pentingnya Tasawuf  Pada Masyarakat Modern di Desa Talang Jembatan 

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara. Karena tasawuf mampu 

mengembalikan kesadaran manusia sebagai makhluk yang bermoral.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang mendorong peneliti memilih dan membahas judul tersebut 

dengan alasan sebagai berikut: 

1. Urgensi tasawuf bagi kehidupan masyarakat modern, sangat penting karena 

masyarakat telah terperangkap dalam pola pikir rasional dan melahirkan gaya 

                                                             
3
 Bernard Raho, Sosiologi, (Yogyakarta; Ledalero, 2016), h. 156 

4
 Abdulsyani, Sosiologi, ( Jakarta,  PT Bumi Aksara, 2002 ), h. 31 
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hidup yang materialis dan hedonis, dalam arti masyarakat hanya berfikir 

duniawi semata tanpa menghiraukan kehidupan ukhrawi, akibatnya berbagai 

penyimpangan kemanusiaan terjadi disegala sektor kehidupan seperti korupsi, 

penindasan terhadap kaum lemah, penyalahgunaan kekuasaan, 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang, eksploitasi sumber daya alam hingga 

menimbulkan kerusakan lingkungan, dekadensi moral dan lain sebagainya. 

Sehingga urgensi tasawuf pada masyarakat modern seperti yang disebutkan di 

atas dapat berpengaruh dan bermanfaat di Desa Talang Jembatan Kecamatan 

Abung Kunang Lampung Utara dengan demikian peneliti tertarik untuk 

meneliti judul ini. 

2. Islam adalah agama yang mempunyai kebenaran mutlak (Absolut) 

berdasarkan   Al-Qur’an dan as-sunnah yang sebenarnya telah mengatur 

hubungan manusia dengan Allah Swt. Konsep Islam ini diharapkan bisa 

menjadi dasar pijakan moral dan spiritual bagi kehidupan masyarakat yang 

kurang dengan nilai-nilai spiritualitas, khususnya masyarakat di Desa Talang 

Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara yang telah 

terperangkap oleh gaya hidup yang materialistik dan hedonistik. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan di zaman modern sekarang ini begitu penuh tantangan dan 

rintangan. Bila tak hati-hati dalam menghadapinya, maka bukan tak mungkin 

seseorang akan terjerumus pada jurang kenistaan dan kesesatan. Sebab, godaan 

duniawi begitu mempesona sehingga membuat seseorang mudah terbuai pada 



4 
 

kesenangan, kemewahan, dan lainnya. Namun demikian, manusia tentu sangat 

bersyukur karena upaya untuk menghadapi tantangan dan rintangan tersebut. 

Dalam dunia tasawuf, banyak  cara dan upaya untuk mendekatkan diri kepada 

Allah. Baik melalui kecintaan kepada Sang Khalik ( mahabbah), Ibadah mahdhah 

( haji, shalat, puasa, zakat), maupun ibadah ghairuh mahdhah seperti zikir, 

khalwat, tafakur, zauq, dan lain sebagainya.  

Kekayaan materi yang mewarnai kehidupan dunia ini tidak dianggap sebagai 

sesuatu yang penting. Sebaliknya kekayaan  hatilah yang menjadi penopangnya. 

Sufi adalah orang yang kaya hati, tetapi tidak pasif tehadap kenyataan hidup. 

Kehidupan didunia ini bagi sang sufi adalah fakta yang tidak dapat diingkari. 

Mereka menghadapinya secara realistis. Kedekatan seorang sufi kepada Allah 

membuatnya selalu percaya diri dan optimis. Semangat mereka dalam beraktivitas 

selalu menyala, sebab semua yang dilakukan bertujuan mencari ridha Allah. 

Menurut Amin Syukur tasawuf bagi manusia sekarang ini, sebaiknya lebih 

ditekankan pada tasawuf sebagai akhlak, yaitu ajaran-ajaran mengenai moral yang 

hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar  memperoleh 

kebahagiaan yang optimal. Tasawuf perilaku baik, memiliki etika dan sopan 

santun baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap  Tuhannya. 
5
 

Pada Era Modern ditandai dengan berbagai macam perubahan, perubahan itu 

terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh kebudayaan luar yang membawa 

kemajuan terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam mencapai 

kemajuan masyarakat modern berusaha agar mereka mempunyai pendidikan yang 

                                                             
5
 M. Amin Sykur, Tasawuf Kontekstual Solusi Problem Manusia Modern, (Yogyakarta: 

Pustaka, 2003). h. 3. 
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cukup tinggi dan berusaha agar mereka selalu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

seimbang dengan kemajuan di bidang lainnya, seperti ekonomi, politik hukum dan 

sebagainya.  Semuanya itu mempunyai pengaruh bersama dan mempunyai akibat 

bersama dalam masyarakat secara mengagetkan, dan inilah yang kemudian 

menimbulkan perubahan masyarakat.
6
 

Abad modern yang dimulai pada akhir abad ke-15, merupakan revolusi ilmu 

pengetahuan. Revolusi ilmu pengetahuan di tandai dengan kemenangan 

rasionalisme dan empirisme terhadap dogmatisme agama di Barat.
7
 Perpaduan 

rasionalisme dan empirisme dalam satu paket epistemologi, melahirkan apa yang 

di sebut dengan metode ilmiah. Dengan metode ilmiah, kebenaran pengetahuan 

hanya di ukur dengan kebenaran korespondensi.
8
 Pengetahuan diakui dari sudut 

ilmiah apabila secara logika bersifat koheren (runtut) dengan kebenaran 

sebelumnya dan didukung oleh fakta empirik. 

Salah satu ciri modernisme, yakni memisahkan antara pengetahuan ilmiah, 

dengan pengetahuan bersumber dari nilai-nilai religius. Manusia modern mampu 

menciptakan berbagai ilmiah dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga 

pekerjaan yang semula dikerjakan oleh manusia, telah digantikan oleh mesin. 

Oleh karena itu, modern identikan dengan teknikalisasi.
9
 

                                                             
6
 Deliar Noer, Pembangunan di Indonesia, (Jakarta:Mutiara, 2003). H. 24.  

7
 F.B Burnham, Post Modern Theology, ( san Fransisco: Harper & Row Publisher, 1989), 

h. 10. 
8
 Jujun S. Surriasumantri,  Ilmu dalam Perspektif, (Jakarta:PT Gamedia, 1983),  h. 10. 

9
 Nurcholis madjid, Islam Doktrin dan Peradapan, ( Jakarta:Yayasan Paramadina, 1992), 

h.  451. 
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Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat, telah 

menjadikan dunia ini semakin sempit. Budaya antar bangsa semakin tumpang 

tindih. Tapi, di sisi lain perkembangan tersebut tidak berjalan seiring dengan 

ajaran agama. Lebih cenderung menegasikan norma-norma agama. Sikap dan 

pandangan hidup umat manusia mengalami pergeseran yang tajam, dari sikap 

hidup dan pandangan yang agamis, cenderung menjadi sikap dan pandangan 

hidup yang materialistik, egois dan kurang memperdulikan orang lain. Dengan 

semakin tipisnya komitmen manusia terhadap nilai-nilai agama tersebut, berbagai 

penyimpangannya seperti korupsi dan kolusi sebagaimana yang menjadi 

keprihatinan saat ini, semakin merajalela. Dalam hal ini kesadaran manusia yang 

dirasakan kelemahannya adalah rapuhnya pegangan moral dan hilangnya orientasi 

hidup yang bermakna. Tujuan hidup terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran 

yang bersifat material dan duniawi. Keadaan ini membawa manusia kepada 

ketersaingan (aliensi), frustasi, dan kehampaan eksistensi.
10

 

Secara sosiologis, ekses yang ditimbulkan dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut sangat luar biasa, yakni terjadinya perubahan 

sosial yang sangat drastis dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

indikator, sebagaimana dikemukakan Zakiyah Drajat.
11

 

Pertama, meningkatnya kebutuhan hidup. Semula, manusia sudah merasa 

cukup apabila sudah tercukupi kebutuhan primernya, seperti sandang, pangan dan 

                                                             
10

 Allan E. Bergin, “Psikoterapi dan Nilai-nilai Religius”, dalam Ulumul Qur’an,  No.4 ( 

Bandung, Pustaka setia,2013),  h. 79 . 
11

 Zakiyah Drajat, Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. ( Jakarta: Gunung Agung, 

1982), h. 10-14 . 
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papan. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan primer tadi 

berubah menjadi suatu prestise yang bersifat sekunder. Akibatnya, orang dalam 

kehidupannya selalu mengejar waktu, mengejar materi dan mengejar prestise. 

Segala upaya akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya tadi, sehingga 

kadang harus melanggar norma-norma yang ada, seperti korupsi, kolusi maupun 

manipulasi, meski harus mengorbankan orang lain. Akibat lebih lanjut ialah 

timbulnya kegelisahan yang tidak jelas ujung pangkalnya, sehingga hilanglah 

kemampuan untuk merasa bahagia dalam hidup.  

Kedua, rasa individualistis dan egois. Karena kebutuhan sekunder meningkat,  

maka berkembanglah rasa asing dan terlepas dari ikatan sosial. Orang lebih 

memikirkan diri sendiri, ketimbang orang lain. Urusan orang lain menjadi 

perhatiannya, sehingga akhirnya ia merasa kesepian dalam hidup ini.  

Ketiga, persaingan dalam hidup. Berangkat dari adanya kebutuhan yang 

meningkat, yang membawa orang kepada hidup mementingkan diri sendiri, 

selanjutnya akan berakibat timbulnya persaingan dalam hidup. Persaingan itu 

didorong oleh prestise yang tinggi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak sehat, 

kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan kompleksitas 

persoalan moral masyarakat modern.  

Hal tersebut telah banyak terjadi di masyarakat modern. Oleh karena itu, 

terdapat tiga konsep tasawuf akhlaki terhadap masyarakat modern yaitu: 

Takhalli,Tahalli, dan Tajalli. Maka kehadiran tasawuf di dunia modern ini sangat 

diperlukan, guna membimbing manusia agar tetap merindukan Tuhannya, dan 

bisa juga untuk orang-orang yang semula hidupnya glamour dan suka hura-hura 
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menjadi orang yang asketis (zuhud pada dunia). Proses modernisasi yang semakin 

meluas di abad modern kini telah menghantarkan hidup manusia menjadi lebih 

materalistik dan individualistik. Perkembangan industrualisasi dan ekonomi yang 

demikian pesat, telah menempatkan manusia modern ini menjadi manusia yang 

tidak lagi memiliki kepribadian yang merdeka, hidup mereka sudah diatur oleh 

otomatisasi yang menjemukan. Akibatnya manusia sudah tidak perduli lagi, jika 

peran agama menjadi semakin tergeser oleh kepentingan materi duniawi.
12

  

Dalam mengatasi masalah yang membelenggu masyarakat modern ini, maka 

salah satu solusinya adalah kembali kepada agama dengan membumikan nilai-

nilai spiritual kedalam kehidupan. Serta sikap materialistik dan hedonistik yang 

merajalela dalam kehidupan modern ini dapat diatasi dengan menerapkan konsep 

zuhud (asketisisme). Dalam islam asketisisme ini mempunyai pengertian khusus. 

Ia bukanlah kependetaan  atau terputusnya kehidupan duniawi, tetapi merupakan 

hikmah yang membuat penganutnya mempunyai visi khusus tehadap kehidupan, 

dimasa mereka tetap bekerja dan berusaha, namun kehidupan duniawi itu tidak 

menguasai kecenderungan hati mereka, serta tidak membuat mereka mengingkari 

Tuhannya.
13

 

Itulah yang dapat digali dan dikembangkan dari ajaran tasawuf. Untuk 

mengatasi masyarakat modern saat ini. Tasawuf dapat dijadikan salah satu 

alternatif terpenting. Ajaran tasawuf perlu diterapkan ke dalam seluruh konsep 

kehidupan. Ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan 

lain sebagainya perlu dilandasi dengan ajaran tasawuf.   

                                                             
12

 Ahmad Sayuti, Percik-percik Kesufian, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002)., h. 3-5. 
13

 Al- Tafthazani, Sufi dari Zaman ke Zaman, Terj. Ahmad Rafi’ Usmani, (Bandung: 

Pustaka ITB, 1985). h. 54.  
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Di lokasi penelitian yang telah dilaksanakan penelitian ini tepatnya di Desa 

Talang Jembatan Kecamatan Abung kunang Lampung Utara, Peneliti 

menyaksikan langsung tindakan yang dilakukan masyarakat modern yang selalu 

terbawa pengaruh dari luar atau kebarat-baratan (modernisme) terutama dalam 

masalah cara berfikir, gaya hidup, ekonomi dan lain sebagainya.  Hal ini terbukti 

dari  sebagian  masyarakat modern di Desa Talang Jembatan ini selalu 

mementingkan materialistik dari pada kehidupan akhirat. Banyaknya masyarakat 

yang terbawa dengan arus kemoderenan ini sehingga mereka lupa kewajiban yang 

harus mereka lakukan di dunia.  

Masyarakat Desa Talang Jembatan sendiri mayoritas beragama Islam hal ini 

terbukti dengan adanya tempat-tempat ibadah umat Islam (masjid) yang 

jumlahnya tidak sedikit, Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), selain itu masih 

banyak pula aktifitas keagamaan lainnya seperti pengajian rutin seminggu sekali 

yaitu setiap jum’at siang sehabis sholat jum’at, belum lagi pengajian anak-anak 

yang dilakukan setiap sore kecuali hari sabtu dan minggu di Taman Pendidikan 

Al-Qur’an  (TPA). Meskipun agama mereka diyakini adalah Islam tetapi masih 

banyak juga masyarakat yang spiritualitasnya kurang karena pengaruh dari luar. 

Seperti ilmu pengetahuan atau di sebut dengan IPTEK telah mempengaruhi 

masyarakat tersebut. 
14

 

Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang mengkaji tentang 

permasalahan masyarakat modern dengan tujuan agar masyarakat di Desa Talang 

Jembatan ini memiliki kesadaran akan tujuan hidup di dunia. Masyarakat modern 

                                                             
14

 Musamin, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Tanggal 26 Maret 2017, Pukul 15: 05 

Wib.  
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di Desa Talang Jembatan, melemahnya agama yang formal dalam membangun 

religius dan spiritualitas. Akibatnya, agama semakin jauh dari tujuannya untuk 

mewujudkan kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa 

Talang Jembatan. Kehidupan modern yang ada di Desa Talang Jembatan ini di 

tandai oleh adanya spesialisasi di bidang ilmu pengetahuan. Masing-masing ilmu 

pengetahuan yang didapatkan dari masyarakat Desa Talang Jembatan ini memiliki 

paradigmanya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Karena kondisi 

masyarakat  di Desa Talang Jembatan ini telah mengabaikan kebutuhan yang 

paling mendasar yang bersifat spiritual, maka mereka tidak bisa menemukan 

ketentraman batin. Keadaan ini akan semakin buruk, terlebih lagi apabila 

tekanannya pada kebutuhan materi yang meningkat sehingga keseimbangan akan 

semakin meningkat.  Spiritualitas dalam keagamaan masyarakat modern  di Desa 

Talang Jembatan ini sangat minim sekali, karena mereka hanya memikirkan nilai-

nilai materialistik saja bukan spiritualitasnya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakag masalah yang telah diuraikan di atas, fokus 

persolan yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah hakikat dan tujuan tasawuf bagi kehidupan manusia? 

2. Bagaimana urgensi tasawuf khususnya bagi masyarakat modern di 

Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara? 
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E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian: 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam membentuk 

apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini betujuan 

untuk menjawab beberapa permasalahan di atas, yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui hakikat dan tujuan tasawuf bagi kehidupan manusia 

2. Untuk mengetahui urgensi tasawuf khususnya bagi masayarakat modern di 

Desa Talang Jembatan Kecam atan Abung Kunang Lampung Utara. 

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diantaranya ialah sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bahwa 

dengan adanya tasawuf ini dapat mempengaruhi masyarakat modern.  

2. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam menerapkan tasawuf didalam 

problematika masyarakat modern. 

3. Sebagai pengembangan wawasan tentang pentingnya tasawuf didalam 

masyarakat modern. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Seperti telah disebutkan di atas pada pokok permasalahan, bahwa telaah ini 

memfokuskan pada kajian “Urgensi Tasawuf Pada Masyarakat Modern Di Desa 

Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.” Penelitian ini 

memiliki objek material yakni masyarakat modern di Desa Talang Jembatan 



12 
 

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, sedangkan objek formalnya adalah 

tasawuf. Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada karya ilmiah yang berjudul sama 

persis dengan judul skripsi peneliti, karya ilmiah dengan judul yang berbeda 

namun dalam pembahasannya hampir sama peneliti temukan dengan judul sebagai 

berikut: 

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah fakultas Ushuluddin Uin Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul Tasawuf Sebagai Metode 

Terapi Krisis Manusia Modern Menutut Pemikiran Buya  Hamka. Berisi tentang 

bahwa tasawuf dapat mengungkapkan realitas kehidupan dan memenuhi kehusan 

spiritual yang dirasakan manusia modern yang terjebak di dalam ilusi dan 

keraguan dan penelitian ini  melalui pendekatan filosofis.  

Skripsi yang ditulis oleh Mas’ut Ulum Fakultas Ushuluddin Uin Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Pada tahun 2007 dengan judul Urgensi Tasawuf Dalam 

Kehidupan Modern ( Telaah atas Pemikiran Tasawuf Hamka). Berisi tentang 

manusia lebih memikirkan kehidupan dunia dari pada kehidupan akhirat. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah Library reserch, sedangkan metode pendekatan 

dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis. 

Skripsi yang ditulis oleh Usman Sugiatna Fakultas Ushuluddin jurusan 

Aqidah Filsafat Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 

2015 dengan judul Urgensi Tasawuf Dalam Mengatasi Moral Masyarakat 

Perkotaan. Berisi tentang moral masyarakat perkotaan, problem masyarakat 

perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan 
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interpretasi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan filosofis. 

Thesis yang ditulis oleh Muhammad Yogi Purnomo Fakultas Ushuluddin 

Jurusan Aqidah Filsafat Institut Agama Islam Negeri Pekalongan dengan judul 

Peran Tasawuf Dalam Menghadapi Krisis Spiritual Manusia Modern (Studi 

Pemikiran Seyyed Hossein Nasr). Berisi tentang kehidupan masyarakat saat ini 

tengah mengalami berbagai pergeseran karena terus berpacu dan berkerja keras 

memenuhi kebutuhan hiudpnya sehingga agama kurang diperhatikan karena selalu 

berhubungan dengan dunia materialistis. Metode pendekatan yang dilakukan  

dalam penelitian ini yaitu pendekatan filosofis.  

Thesis yang ditulis oleh Siti Mutmainah Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidkan 

Agama Islam Uin Walisongo Semarang dengan judul Solusi Krisis Keruhanian 

Manusia modern Menurut Prof. Ahmad Mubarak dan Implikasinya dalam 

Pendidikan Islam. Berisi tentang sikap manusia yang menjauhkan diri dari 

tuntunan Islam, karena itu pendidikan Islam bertujuan mendekatkan peserta didik 

kepada Allah Swt dengan harapan agar peserta didik sehat rohaninya di samping 

jasmani yan sehat.  

Dari penelitian yang pernah ada yang membahas tentang tasawuf, peneliti 

belum menemukan judul yang membahas tentang Urgensi tasawuf pada 

masyarakat modern di desa talang jembatan kecamatan abung kunang lampung 

utara. Dengan demikian, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya 

(berbeda) dan juga layak untuk dilakukan.  
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G. Metode Penelitian 

Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui dan ingin memahami terhadap 

suatu permasalahan, oleh karena itu permasalahn tersebut dapat diteliti dan 

dikembangkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan metode yang tepat 

dalam melaksanakan penelitiannya, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal 

sebagaimana yang diharapkan sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah.  

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian, agar tidak menimbulkan kerancuan yaitu: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis  Penelitian  

 Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan ini berupa penelitian lapangan 

(field research). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di 

lapangan kehidupan, dalam arti bukan di laboraturium atau di perpustakan. 

Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh 

dari lapangan penelitian.
15

 Adapun lapangan disini adalah Desa Talang Jembatan 

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara. Data yang terdapat dilapangan dicari 

kecocokannya dengan teori yang terdapat dalam literatur.  

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian Deskriptif Analitis, 

yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

                                                             
15

 Lexsy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif. ( Bandung: Remaja Rosdakary, 

2001), h. 3.  
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menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
16

  

Menurut Whitney yang dikutip Kaelan, metode Deskriptif Analisis adalah 

pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dan sistematis. Misalnya dalam 

hubungannya dengan penelitian  masyarakat, penelitian desktiptif mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi tertentu termasuk tentang 

hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomenal.
17

 

Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan urgensi tasawuf pada 

masyarakat modern di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang 

Lampung Utara.  

2. Sumber Data 

Proses penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas data dan proses 

kegiatan objek yang diteliti. Oleh karenanya memerlukan sumber data yang benar-

benar memahami masalah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer  

Abdurachman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data 

yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.
18

 Data primer 

dalam studi lapangan didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada 

responden dan informan terkait penelitian. Informan didapatkan dari Kepala Desa, 

tokoh agam Islam, tokoh masyarakat di Desa Talang Jembatan.  

                                                             
16

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakart:Gama Press, 1987), h. 63. 
17

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma,2005), h. 

58  
18

 Abdurachman Fathoni, Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, ( 

Jakarta: Rineka Citra, 2011),h. 38.  
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b. Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang sudah jadi biasanya tersusun 

dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai sejarah desa, geografi dan data 

demogrfis suatu daerah dan sebagainya.
19

 Data sekunder merupakan data 

pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informan 

lain yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. 

3. Populai dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi menurut Winarno Surakhmat adalah keseluruhan individu yang 

akan diteliti.
20

 Karena tidak mungkinnya penelitian selalu langsung meneliti 

segenap populasi dengan tujuan, penelitian menemukan generalisasi secara 

umum, maka perlu adanya  sejumlah sampel yang representatif yaitu yang 

mewakili keseluruhan populasi tersebut.  

Adapun yang menjadi populasi adalah masyarakat Desa Talang Jembatan. 

Desa Talang Jembatan terdiri dari 7 Dusun, dengan jumlah penduduk 1.302 jiwa.  

Tetapi tidak seluruh populasi ini akan dijadikan sampel, melainkan hanya 

beberapa saja yang hendak dijadikan sampel dari seluruh populasi yang dianggap 

dapat mewakili.  

b. Sampel  

Untuk melaksanakan sampel dalam penelitian diperlukan tekhnik 

sampling, yaitu cara yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang 

benar-benar dapat mewakili populasi. Untuk menentukan orang-orang yang akan 

                                                             
19

 Ibid., h. 40.  
20

 Winarno Surakhmat, Penghantar Penelitian Ilmiah, (Bandung, Tpm, 1990), h. 174 
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dijadikan sampel digunakan tekhnik purposive Sampling, menurut Sutrisno Hadi 

yaitu penelitian sekelompok subyek yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu, yang 

dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang 

diketahui sebelumnya.
21

 

Tekhnik ini dilakukan dengan jalan penelitian memilih orang-orang atau 

kelompok yang dijadikan sampel dengan dasar pertimbangan orang tersebut 

sebagai masyarakat modern. Dengan pertimbangan berdasarkan jumlah penduduk 

sebanyak 1.302 jiwa.
22

 Adapun orang-orang yang dijadikan sampel yaitu : 

Tabel 1 

Tabel Jumlah Sampel Penelitian 

 

Dusun Kepala 

Desa 

Tokoh 

Masyarakat 

Tokoh 

Agama 

Masyarakat Jumlah 

Dusun 1 1 orang     

 

 

7 orang 

Dusun 2   1 orang  

Dusun 3   1 orang  

Dusun 4     

Dusun 5    1 orang 

Dusun 6  2 orang   

Dosun 7   1 orang  

 

1 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a.  Observasi (Pengamatan) 

Obsrvasi adalah pengamatan dan penelitian secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala pada objek penelitian. Unsur-

unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat 

                                                             
21

 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, ( Yogyakarta; Fakultas Psikologi UGM, 1993), h. 

134  
22

 Sakban, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Talang Jembatan, 25 maret 2017  



18 
 

secara benar dan lengkap.
23

 Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan 

mencatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. 

Metode ini juga dapat mensinyalir data yang kurang objektif  dari data yang 

dikemukakan oleh para informan melalui interview, dengan demikian data yang 

dipeoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.  

b. Interview (wawancara) 

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan jalan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pengumpulan data) kepada 

informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat 

perekam atau handphone.
24

 Hal ini dilakukan untuk memeperoleh data dan 

informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitia. Dengan kata lain 

merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber 

informasi.
25

 Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang bisa memberikan 

informasi berkaitan dengan objek penelitian.  

Adapun pihak-pihak yang peneliti wawancarai sekaligus dijadikan sebagai 

informan adalah Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang ada di 

Desa Jembatan dan masyarakat. Disini peneliti tidak menetapkan berapa jumlah 

orang yang akan peneliti wawancarai dengan tujuan akan memperoleh data secara 

luas sesuai yang diperlukan dalam penelitian ini dengan memilih informan yang 

dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam serta dapat 

                                                             
23

  Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Sosial, (Yogyakart: Gajah Mada University, 

1995), h. 74.  
24

 Syarifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), H. 91.  
25

 Sutrisno Hadi. Op. Cit, h. 27  
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dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan akurat secara tidak 

merekayasa. Dalam menentukan informan ke informan lainnya dan seterusnya. 

Sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi.
26

 Jadi, tekhnik wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan secara berantai dengan menggali informasi pada 

orang (informan) yang diwawancarai, demikian dan seterusnya.  

Tekhnik ini melibatkan beberapa informan yang dapat memberikan 

informasi secara lengkap dan benar berhubungan dengan objek penelitian. Dalam 

melaksanakan interview digunakan metode interview bebas terpemimpin. Dalam 

pelaksanaannya peneliti berpegang kepada kerangka pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya, karena itu sebelum melakukan interview peneliti terlebih 

dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan yang disusun sedemikian rupa 

sehingga para informan dapat memberikan jawaban tidak terbatas pada beberapa 

kata saja.  

Metode ini memberi peluang yang wajar kepada informan untuk 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara 

bebas dan mendalam. Dengan metode ini diharapkan akan menghindari kekaburan 

dari proses tanya jawab yang dilakukan. Metode interview ini dijadikan metode 

utama dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian.  

c. Dokumentasi  

Metode Dokumentasi ialah tekhnik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan berupa gambar Desa Talang Jembatan, biografi, 
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 Hamidi, Model Penelitian Kualitatif, (Malang:UMM Pers, 2004), h. 75. 
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demografi, dari segi penggunaan bahasa serta latar belakang desa seperti  foto-

foto dokumentasi dan aktivitas masyarakat khususnya di Desa Talang Jembatan.
27

 

2 Metode Pendekatan  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan filosofis. Filosofis 

pada intinya adalah upaya untuk menjelaskan secara rasional, sistematis, 

universal, integral,  inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di 

balik objek material. Filsafat mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang 

terdapat di balik yang bersifat lahiriah.
28

  

Oleh sebab itu, dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan 

pendekatan filosofis, untuk mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti 

mengenai urgensi tasawuf pada masyarakat modern di Desa Talang Jembatan.  

3 Analisis Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, 

maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah 

terkumpul dengan cara mengklarifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data 

yang diperoleh di lapangan dianalisa dengan menggunakan tekhnik analisis 

kualitatif. Tekhnik analisa Deskriptif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau 

kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu 

kesimpulan.
29

 

 

 

                                                             
27 Sutrisno Hadi, Op. Cit, h. 29 
28

 Abuddin Nata, Metodelogi Studi Isalam, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 

42 
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4 Metode Penyimpulan Data 

Untuk memeperoleh kesimpulan yang akurat atau paling tidak mendekati 

kebenaran, maka peneliti menggunakan alur pemikiran metode deduktif dan 

induktif  yakni suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil kaidah-

kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan pengetahuan yang 

bersifat khusus, dan dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan 

pengetahuan yang bersifat umum dalam lingkaran hermeunetika. 

 



BAB II 

TASAWUF DAN MASYARAKAT MODERN 

 

A. Pengertian Tasawuf dan Perkembangannya 

1. Pengertian Tasawuf 

Tasawuf sebagai salah satu tipe mistisisme, dalam bahasa Inggris 

disebut sufisme. Kata tasawuf mulai dipercakapkan sebagai salah satu istilah 

sekitar akhir abad dua hijriah yang dikaitkan dengan salah satu jenis pakaian 

kasar yang disebut shuff atau wol kasar.
1
 

Dari segi istilah, kata “Tasawuf” tidak begitu asing dalam Islam. Namun, 

beberapa pendapat berbeda ketika mengungkap dari mana asal kata “Tasawuf” 

tersebut. mendefinisikan tasawuf dalam arti yang dapat diterima oleh semua 

pihak adalah sesuatu yang mustahil, sebab sebagaimana terlihat dari beragam 

pendapat, umumnya tasawuf yang dianut oleh para sufi adalah hasil kepentingan 

kajian.  

Secara etimologi, pengertian tasawuf terdiri atas beberapa macam 

pengertian berikut:  

a. Ahl al-suffah, yang berarti sekelompok orang dimasa 

Rasulullah yang hidupnya banyak berdiam di serambi- 

serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk 

beribadah kepada Allah Swt.. 
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b. Shafa‟, yang berarti suci. Kata shafa‟ ini berbentuk fi‟il mabni 

majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya‟ 

nisbah yang berarti sebagai nama bagi orang-orang yang 

bersih atau suci. Jadi maksudnya adalah mereka itu 

mensucikan dirinya dihadapan Tuhan-Nya. 

c. Shaf, kata shaf ini yang dinisbahkan kepada orang-orang yang 

ketika shalat selalu berada di saf yang paling depan.
2
 

d. Ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf dinisbahkan 

kepada orang-orang bani Shufah.  

e. Tasawuf ada yang menisbahkannya dengan kata istilah bahasa 

Grik atau Yunani, yakni saufi istilah ini disama maknakan 

dengan kata hikma, yang berarti kebijaksanaan.  

f. Ada juga yang mengatakan tasawuf ini berasal dari kata 

shaufanah, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-

bulu, yang banyak sekali tumbuh di padang pasir tanah Arab, 

dan dan pakaian sufi itu berbulu-bulu seperti buah itu pula, 

dalam kesederhanaannya.  

g. Ada juga yang mengatakan tasawuf berasal dari kata shuf  

yang berarti bulu domba atau wol. 
3
 

Tampaknya dari ketujuh tema itu, yang banyak diakui kedekatannya 

dengan makna tasawuf yang dipahami sekarang adalah tema yang ketujuh yaitu 

shuf. Diantara mereka yang lebih cenderung mengakui tema yang ketujuh 

                                                             
2
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3
 M. Solihin, Rosihun Anwar, Ilmu Taswuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 11-12.  
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diantara lain Al-Kalabadzi, Asy- Syurahwardi, Al- Qusyairi, dan 

lainnya,walaupun dalam kenyataannya, tidak semua kaum sufi memakai pakaian 

wol. 
4
 

Secara terminologi pengertian tasawuf telah banyak di formulasikan pula 

oleh para ahli yang satu dan lainnya berbeda, sesuai dengan seleranya masing-

masing, diantaranya yaitu: 

a. Al-Junaidi 

“Tasawuf ialah membersihkan hati dari yang menggangu 

perasaan, bertujuan menanggalkan pengaruh insting, memadamkan 

kelemahan, menjauhi seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci 

kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang 

penting dan lebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua manusia, 

memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti 

contoh Rasulullah dalam hal syari’at.
5
 

b. Ma’ruf Al-Karkkhi  

“Tasawuf menekankan hal-hal yang hakiki dan mengabaikan 

segala apa yang ada pada makhluk. Barang siapa yang belum sungguh-

sungguh dengan kefakiran, berarti belum sungguh-sungguh dalam 

bertasawuf. 
6
  

 

 

c. Ibnu Khaldun  

                                                             
4
 Ibid, h. 13.  

5
 Rosihon Anwar, Akhlakk Tasawuf, ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.146. 

6  Ma’aruf Al-Karakhi Dikutip Oleh Moh. Syaifulloh Al-Aziz, Op.cit. h. 13. 
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“Tasawuf semacam ilmu Syariat yang timbul kemudian di dalam 

agama. Asalnya adalah tekun ibadah, memutuskan pertalian terhadap 

segala sesuatu kecuali Allah, hanya menghadap-Nya, dan menolak 

perhiasan dunia. Selain itu, membenci perkara yang selalu memperdaya 

orang banyak, sekaligus menjauhi kelezatan harta, dan kemegahannya. 

Tambahan pula, tasawuf juga berarti menyendiri menuju jalan Tuhan 

dalam khalawat dan ibadah.”
7
 

d. Syaikh Islam Zakaria Al-Anshari 

“Tasawuf ialah ilmu yang menerangkan cara-cara mencucui bersih 

jiwa, memperbaiki akhlak, dan membina kesejahteraan  lahir serta batin 

untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.”
8
 

e. Syaikh Ahmad Zarruq  

“Tasawuf ialah ilmu yang dapat memperbaiki hati anda dan 

menjadikannya semata karena Allah. Dengan itu, anda menggunakan 

fiqih dalam berislam untuk memperbaiki amal dan menjaganya dalam 

batas-batas syari’at islam sehingga lahirlah kebijaksanaan,”
9
 

f. Sayyed Hussen Nasr  

“Tasawuf ialah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan 

yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi dan 

mendekatkannya kepada Allah sehingga jiwanya bersih serta 

memancarkan akhlaq mulia. Tasawuf secara hakiki mengingatkan 

                                                             
7
  Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, ( Jakarta: Amzah, 

2005), h.249. 
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manusia siapa ia sebenarnya. Artinya manusia dibangunkan mimpinya 

yang disebut dengan kehidupan sehari-hari dan jiwanya yang memiliki 

timbangan objektif itu bebas dari pembatasan penjara khayali ego.
10

 

Adapun menurut peneliti yang dimaksud dengan tasawuf ialah salah satu 

cabang ilmu Islam yang berdasarkan dimensi atau aspek spiritual guna melatih 

jiwa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dapat membebaskan 

manusia dari pengaruh kehidupan duniawi untuk bertaqarub kepada Tuhan 

sehinggan jiwanya menjadi bersih, mencerminkan moral yang mulia dalam 

kehidupannya, dan menemukan kebahagiaan spiritualitas.  

Dari beberapa definisi yang disebutkan oleh pakar tasawuf, 
11

 ada satu asas 

yang disepakati, yaitu tasawuf ialah moralitas yang berasaskan islam. Artinya ada 

prinsipnya tasawuf bermakna moral dan semangat  Islam, seluruh ajaran Islam 

dari berbagai aspeknya adalah prinsip moral.  

2. Perkembangan Tasawuf 

Benih-benih tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi Saw. Hal ini 

dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa dalam hidup, ibadah, dan perilaku Nabi 

Saw. Peristiwa dan perilaku hidup Nabi Saw, sebelum diangkat menjadi Rasul, 

berhari-hari ia berkhalawat digua Hira’, terutama pada bulan Ramadhan disana 

Nabi banyak berdzikir dan bertafakur dalam rangka mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. Pengasingan diri Nabi ini merupakan acuan utama para sufi dalam 
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 Sayyed Hussen Nasr, Tasawuf dulu dan Sekarang, ( Jakart: Pustaka Firdaus, 1985), h. 

32.  
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melakukan khalawat. Kemudian,   puncak kedekatan Nabi Saw dengan Allah Swt 

tercapai ketika melakukan isra’ dan mikraj.
12

  

Perikehidupan Nabi Saw juga merupakan benih-benih tasawuf, yaitu Nabi 

Saw yang sederhana, zuhud, dan tidak pernah terpesona oleh kemewahan dunia. 

Dalam salah satu doanya ia bermohon : “Wahai Allah, hidupkanlah aku dalam 

kemiskinan dan matikan aku selaku orang miskin.” (HR. At- Tirmidzi, ibn 

Majah, dan Al- Hakim). Menurut ibnu Al-Jauzi Ibnu Khaldun, secara garis besar 

kehidupan kerohanian dalam islam terbagi menjadi dua, yaitu zuhud dan tasawuf. 

Diakui bahwa keduanya merupakan istilah baru yang belum ada pada masa Nabi 

Muhammad Saw dan tidak terdapat dalam Al- Qur’an, kecuali zuhud yang 

disebut sekali dalam surah Yusuf ayat 20.
13

 

 

 

Artinya:  

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa 

dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik  kepadanya. 

Sejarah Islam mencatat peristiwa tragis saat pembunuhan khalifah ketiga, 

Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu terjadi kekacauan dan kerusakan akhlak. Hal 

ini menyebabkan sahabat-sahabat yang masih ada dan pemuka-pemuka Islam 
                                                             

12
 K. Permadi, Penghantar Ilmu Tasawuf, (Jakarta: Reneka Cipta, 2004), h. 38.  
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yang mau berfikir, berikhtiar membangkitkan kembali ajaran Islam, kembali ke 

masjid (i‟tikaf), kembali mendengarkan kisah-kisah mengenai targhib dan tarhib, 

serta mengenal keindahan hidup zuhud. Inilah asal muasal tasawuf. 
14

  

Menurut M. Amin Syukur, dalam bukunya Intelektualisme Tasawuf, 

menyatakan bahwa sejarah perkembangan tasawuf dikalangan Islam mengalami 

beberapa periode, yang secara rinci dapat disebut sebagai berikut:
15

 

a. Periode Pembentukan  

Pada abad 1 Hijrah bagian kedua muncul Hasan Al- Bashri (w. 110 H) 

dengan ajaran khauf untuk mempertebal takut kepada Tuhan. Begitu juga tampil 

guru-guru yang lain, yang disebut qori’, mengadakan gerakan pembaharuan 

hidup kerohanian dikalangan kaum muslim.
16

 

Selanjutnya pada abad ke II hijrah, tasawuf tidak banyak berbeda dengan 

adab sebelumnya , yaitu sama dalam corak kezuhudan dan meskipun 

penyebabnya berbeda. Penyebab pada abad ini adalah kenyataan pendangkalan 

ajaran agama dalam melaksanakan syariat agama ( lebih bersikap fiqih). Hal 

tersebut menyebabkan sebagian orang tidak puas dengan kehidupan seperti itu.
17

  

Abu Al- Wafa menyimpulkan, zuhud Islam pada abad I dan II Hijrah 

mempunyai karakter sebagai berikut: 

a. Ciri lain dari motif zuhudnya adalah rasa takut. Rasa takut yang 

muncul dari landasan keagamaan secara sungguh-sungguh . 

sementara pada akhir abad ke II Hijriah, ditangan Rabi’ah Al- 
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 Samsul Munir Amin, Op.Cit., h. 129. 
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Adawiyah muncul motif  rasa cinta, yang bebas dari rasa takut 

terhadap adzab- Nya maupun harap terhadap pahala-pahala- Nya. 

Hal ini mencerminkan penyucian diri dan Absraksi dari hubungan 

antara manusia dan Tuhan.  

b. Menjauhkan diri dari dunia menuju akhirat yang berakar pada nash 

agama yang dilatarbelakangi oleh sosial-politik, coraknya bersifat 

sederhana, praktis (belum berwujud dalam sistematika dan teori 

tertentu) yang bertujuan meningkatkan moral.  

c.   Menjelang akhir abad ke II Hijriah, sebagian zuhud khususnya di 

Khurasan dan Rabi’ah Al- Adawiyah, menandai dengan analisis 

pendiri tasawuf falsafi  pada abad ke III dan IV Hijriah. Abu Al- 

Wafa’ lebih sependapat apabila mereka dinamakan zahid, qori’, dan 

nasik (bukan sufi).
18

 

b. Periode Pengembangan 

Tasawuf pada abad III dan IV Hijriah sudah mempunyai corak yang 

berbeda dengan tasawuf sebelumnya. Pada abad ini tasawuf sudah bercorak 

kefanaan (ekstase) yang menjurus kepersatuan hamba dengan Khalik. Orang 

sudah ramai membicarakan tentang lenyap dalam kecintaan ( fana‟ fil al- 

mahbub), bersatu dengan kecintaan (ittihad bi al- mahbub), kekal dengan Tuhan 

(baqa bi al- mahbub). Bertemu dengannya (liqa‟), dan menjadi satu dengan-Nya 

(„ainul al- jama), seperti yang diungkapkan Abu Yazid Al- Busthami (261 H). Ia 
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adalah orang pertama yang menggunakan istilah fana (lebur atau hancurnya 

perasaan), sehingga ia dibilang peletak batu pertama dalam aliran ini.
19

 

Dengan demikian, tasawuf abad III dan IV Hijriah lebih mengarah kepada 

psiko moral dan perhatiannya diarahkan pada moral tingkah laku. Sementara itu, 

kecenderungan metafisik yang kefanaan, penyaksian, dan syatahiat.
20

 

Pada Abad III dan IV terdapat dua aliran, yaitu: 

1. Aliran tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memagari dirinya 

dengan Al-Qur’an  dan Hadist secara ketat, serta mengaitkan ahwal 

(keadaan) dan maqamat (tingkatan rohaniah) mereka dengan sumber 

tersebut. 

2.  Aliran tasawuf semi falsafi, yaitu para pengikutnya cenderung pada 

ungkapan-ungkapan ganjil (syatariah) serta menolak dari keadaan 

fana menuju pada pernyataan tentang terjadinya penyatuan (ittihad 

dan hulul).
21

 

c. Periode Konsolidasi 

Menurut Amin Syukur, tasawuf pada abad V Hijriah, pada masa ini 

ditandai kompetisi dan pertarungan antara tasawuf semi falsafi dan tasawuf sunni. 

Tasawuf sunni memenangkan pertarungan sehingga berkembang sedemikian 

rupa. Sementara itu, tasawuf falsafi tenggelam dan kembali muncul abad VI 

Hijriah dalam bentuk yang lain. Kemenanangan tasawuf suni ini dikarenakan 

menangnya teologi Ahl As- Sunnah wa Al- Jama‟ah yang dipelopori oleh Abu Al- 
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Hasan Al- Asy‟ari, yang mengadakan kritik pedas terhadap teori Abu Yazid Al- 

Busthami dan Al- Hallaj, Tasawuf pada abad tersebut cenderung mengadakan 

pembaharuan atau menurut Annenarie Scnimmel merupakan periode konsolidasi, 

yaitu periode yang ditandai pemantapan dan pengembalian tasawuf kelandasan, 

Al-qur’an  dan sunnah. Tokoh-tokohnya adalah Al- Qusyairi (376-465), Al- 

Halawi (196 H), Al- Ghazali (450-505 H).
22

 

d. Periode falsafi  

Pada abad VI Hijriah tampilan tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang 

bercampur dengan ajaran filsafat, berkompromi dengan pemakaian term-term 

filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Oleh karena itu, tasawuf 

yang berbau filsafat ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan tasawuf, juga tidak bisa 

dikatakan filsafat, sebut saja tasawuf falsafi karena disatu pihak memakai term-

term filsafat dipihak lain pendekatan terhadap Tuhan memakai metode dzouq, 

intuisi, dan wajd.  

Tokoh-tokohnya ialah Suhrawardi Al-Maqtul (yang terbunuh) dengan 

teori israqiyah-nya (pancaran), Ibnu Arabi dengan wahdah al-wujudnya, ibnu 

Sabi’in teori ittihadnya, Ibnu Faridl dengan teori cinta, fana, dan wahdah asy-

syujudnya.
23

 

Pada abad VI dan dilanjutkan abad kemudian VII Hijriah muncul cikal 

bakal tarekat sufi kenamaan. Hingga dewasa ini pondok-pondok tersebut 

merupakan oase-oase di tengah gurun pasir kehidupan duniawi. Kemudian 

sampailah mereka kejalan dalam suatu kekerabatan para sufi yang tersebar luas, 
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yang menyangkut seorang guru dan menerapkan disiplin dan ritus yang lazim. 

Tarekat yang terkenal sampai sekarang antara lain, tarekat Qadariyah yang 

dikaitkan dengan Abdul Qadir Al- Jailani ( 471- 562 H), dan yang lainnya.
24

 

e. Periode Pemurnian 

Tasawuf pada waktu itu ditandai dengan bid’ah, khurafat, mengabaikan 

syariat dan hukum-hukum moral, dan penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, 

membentengi dengan dukungan awam untuk menghindari diri dari rasionalitas, 

dengan menampilkan amalan, yang irrasional, azimat, ramalan dan kekuatan 

ghaib, menyerang penyelewengan- penyelewengan para sufi tersebut.
25

 

2. Dasar-dasar Tasawuf dalam Al-qur’an  

Dasar- dasar tasawuf sudah ada sejak datangnya agama Islam, hal ini 

dapat diketahui dari kehidupan Nabi Muhammad Saw. Cara hidup beliau yang 

kemudian diteladani dan diteruskan oleh para sahabat.
26

 

Terdapat dasar-dasar naqli dari tasawuf. Landasan  naqli adalah landasan 

Al-qur’an dan hadist. Hal ini penting kedua landasan itu merupakan kerangka 

acuan pokok yang selalu dijadikan pegangan oleh umat Islam. Pada awal 

pembentukannya tasawuf adalah akhlak, sedangkan moral keagamaan ini banyak 

diatur dalam Al-qur’an dan sunnah. Sumber pertama adalah ajaran-ajaran Islam, 

sebab tasawuf ditimba dari  Al-qur’an, sunnah dan amalan-amalan serta ucapan 
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parasahabat itu tentu saja tidak keluar dari ruang lingkup Al-qur’an dan sunnah. 

Oleh karena itu, dua sumber utama tasawuf adalah Al-qur’an dan sunnah.
27

  

Abu Nashr As-Siraj Ath-Thusi dalam kitabnya Al-luma’, melihat bahwa 

para shufi pertama-tama mendasarkan pendapat mereka tentang moral dan 

tingkah laku, merindukan dan kecintaan pada illahi, ma’rifah, suluk (jalan), dan 

juga latihan-latihan rohaniah demi terealisasinya tujuan kehidupan mistis.
28

 

Al-qur’an merupakan kitab Allah yang pertama diturunkan terkandung 

pesan-pesan ajaran islam, baik aqidah, syariat, maupun akhlak ketiga muatan 

tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat termaksud Al-quran. Ayat- ayat Al-

qur’an itu disatu sisi ada yang perlu dipahami secara kontekstual rohaniah. Jika 

dipahami secara lahiriah saja, ayat-ayat Al-qur’an akan terasa kaku, kurang 

dinamis, dan tidak mustahil akan ditemukan persoalan yang idak dapat diterima 

secara psikis.
29

 

Ajaran Islam secara umum mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan 

batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada 

gilirannya melahirkan tasawuf. unsur kehidupa tasawuf ini mendapat perhatian 

yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, Al-qur’an  dan sunnah, serta praktik 

kehidupan Rasullulah dan para sahabatnya. Al-qur’an antara lain berbicara 

tentang kemungkinan manusia dapat saling mencintai dengan Tuhannya.
30
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Firman Allah Swt: 

 

Artinya:  

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat pula kepadamu, 

dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku”. 

(QS: Al-Baqarah:152)
31

 

 

Dapat di pahami maksud dari ayat tersebut, bahwa Allah memerintahkan 

kepada hamba-hamba-Nya untuk mengingat-Nya melalui zikir, dan menjanjikan 

baginya sebaik-baik balasan yaitu bahwa Allah akan mengingatnya pula, yaitu 

bagi orang-orang yang ingat kepada-Nya. Dan larangan kufur nikmat atau nikmat 

Allah. 

Firman Allah Swt: 

 

Artinya:  

“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain Aku, maka 

sembahlah dan dirikanlah shalat untuk menggingat-Ku.”(QS: Thaha:14)
32

 

 

Dapat dipahami maksud dari ayat tersebut, ini merupakan kewajiban 

pertama bagi orang-orang mukalaf, yaitu hendaknya ia mengetahui bahwa tidak 
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ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. maka sembahlah 

Allah tanpa mempersekutukan-Nya. dan Shalatlah kamu bilamana kamu ingat 

kepada-Nya..  

 

Firman Allah Swt: 

 

Artinya:  

 “Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri 

dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, 

dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai “.(Al- A‟raf:205)
33

  

Dapat dipahami dari ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi 

Muhammad tiga hal: pertama, menyebut dan mengingat Allah dalam hatinya 

dengan rendah diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Dalam sebuah 

hadist di jelaskan bahwa “ Dari Abu Musa al- Asy’ari, beliau berkata, “ kami 

bersama Nabi Saw dalam sebuah perjalanan, lalu orang-orang bertakbir dengan 

semangat dan suara yang keras. Nabi Saw bersabda, “ Hai manusia, kasihanilah 

diri kalian, kamu tidak menyeru Tuhan yang tuli dan ghaib , tapi kamu menyeru 

Tuhan yang Maha mendengar dan Maha Dekat, Dia bersama kalian.” (HR. 

Muslim dan al- Bukhari). Kedua, jangan lalai untuk mengingat Allah. Ketiga, dari 

penggalan ayat ini, “Dan Sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu”, para 
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mufassir mensyaratkan dzikir harus dengan kesadaran dan hati diikut sertakan. 

Muhammad Amin al- Urami  al- Harari menjelaskan bahwa faidah dzikir adalah 

hadirnya hati dan merasakan keagungan Allah Swt.  

Firman Allah Swt: 

ۖ

ۖ  

Artinya:  

 Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah:186)
34

 

Dapat di pahami dari ayat diatas, Allah menyuruh hamba-Nya supaya 

berdoa kepada-Nya, serta berjanji akan memperkenankannya,.akan tetapi diakhir 

ayat ini Allah menekankan agar hamba-Nya memenuhi perintah-Nya dan beriman 

kepada-Nya supaya mereka selalu mendapat petunjuk. sesungguhnya memenuhi 

perintah Allah haruslah disertai dengan keimanan, karena Allah ta’ala 

menggandengkan dua hal tersebut pada ayat diatas, maka barangsiapa beribadah 

kepada Allah sedang imannya lemah yang mana ada keraguan dalam hatinya  
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maka ibadah tersebut tidak ada manfaatnya bagi dirinya, atau dalam 

hatinya ada pengingkaran atau kebencian sebagaimana orang-orang munafik yang 

mana mereka beribadah kepada Allah pada lahiriyahnya tidak ada keimanan 

sedikitpun, maka hal itu tidak akan memberikan manfaat apapun baginya.   

Firman Allah Swt: 

 

Artinya: 

 “(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati 

menjadi tentram”. (Ar-Ra‟d:28) 

Dapat di Pahami dari ayat diatas,  yaitu orang-orang yang beriman dan 

yang merasa tenang, tentram,  hati mereka dengan mengingat Allah, mengingat 

janji- janjinya-Nya. ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi 

tentram, yakni hati orang-orang yang beriman.  

Firman Allah Swt 

 ۖ
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Artinya:  

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa 

yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat 

lehernya. (QS. Qaf:16)
35

 

Dapat di pahami dari ayat diatas, sesungguhnya kata-kata “kami lebih 

dekat” pada ayat itu terkait dengan sesuatu yang membuktikan bahwa maksudnya 

adalah “malaikat yang lebih dekat” yaitu ketika dua orang malaikat mencatat 

amal perbuatannya, yaitu malaikat rokib dan atid. Malaikat-malaikat Allah Swt. 

Lebih dekat kepada manusia dari pada urat lehernya.  

Firman Allah Swt:  

 ۖۖ

 

Artinya:  

Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali 

janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah 

syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. 

(QS.Fathir:5)
36

 

Maksud dari ayat diatas, hari berbangkit itu pasti terjadi dan tidak bisa 

dielakkan lagi. Yaitu kehidupan yang rendah bila dibandingkan dengan pahala 
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yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasih-Nya dan para pengikut 

rasul-rasul-Nya, berupa kebaikan yang sangat besar. Karena itu, janganlah kalian 

melupakan kebahagiaan yang abadi itu karena adanya perhiasan duniawi yang 

fana ini. Dan janganlah sekali-kali kamu biarkan setan menipu kalian dan 

memalingkan kalian dari mengikuti utusan-utusan Allah dan membenarkan 

kalimat-kalimat-Nya. karena sesungguhnya setan itu pada hakikatnya adalah 

penipu, pendusta dan pembual. 

Diri manusia dapat lebur dalam diri Tuhan untuk selanjutnya dikenal 

dengan istilah fana, yaitu fananya makhluk sebagai yang mencinta Tuhan seperti 

yang dicintainya. Namun, istilah lebur atau fana ini harus dipertegas bahwa antara 

Tuhan dan manusia tetaplah terdapat jarak atau pemisah, sehingga tetap ada 

perbedaan. Disini  hanya ditunjukan keakraban antara makhluk dan khaliqnya. 

Dalam kehidupan Rasulullah juga terdapat petunjuk yang 

menggambarkan bahwa beliau adalah seorang sufi. Rasulullah telah 

mengasingkan diri ke Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Beliau menjauhi 

pola hidup kebendaan yang pada waktu itu diagung-agungkan oleh orang Arab. 

Mereka tengah tenggelam didalamnya, seperti praktik dalam perdagangan dengan 

prinsip menghalalkan segala cara.
37

 

Ketika berada di Gua Hira, Rasulullah hanya bertafakur, beribadah, dan 

hidup sebagai seorang zahid. Beliau juga hidup sederhana, terkadang 

mengenakan pakaian tambalan, tidak makan atau tidak minum, kecuali yang 
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halal, dan setiap malam senantiasa beribadah kepada Allah Swt. Sehingga Aisyah 

bertanya, “mengapa engkau berbuat begini, ya Rasulullah, padahal Allah 

senantiasa mengampuni dosamu? Rasulullah menjawab. ”Apakah engkau tidak 

menginginkanku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?”. Para ahli 

tasawuf mengatakan bahwa orang yang zuhud dapat di kenal dari tiga ciri :  

1. Tidak berbangga dengan yang ada dan tidak berduka dengan yang 

luput. 

2. Tidak terlalu gembira dengan pujian dan tidak pula marah karena 

celaan. 

3. Cintanya kepada Allah lebih dari pada kepada segala yang ada.  

Para sahabat juga banyak mengikuti praktik tasawuf sebagaimana yang 

dipraktikan Rasulullah Saw. Abu Bakar Ash-Shiddiq, misalnya, pernah berkata, 

“Aku mendapatkan kemuliaan dan ketakwaan, kefanaan dan keagungan, serta 

kerendahan hati.”khalifah Umar bin Al-Khaththab pernah berkhutbah dihadapan 

jamaah muslim dalam keadaan berpakaian yang sangat sederhana. Khalifah 

Usman bin Affan banyak menghabiskan waktunya dengan beribadah membaca 

Al-qur’an. Baginya Al-qur’an ibarat surat dari kekasih yang selalu dibawa dan 

dibaca kemanapun ia pergi. Demikian pula sahabat-sahabat lainnya, seperti Abu 

Dzar Al-Ghifari, Tamim Ad-Darmy, dan Hudzaifah Al-Yamani.
38

 

Seperti halnya Al-Qur’an tidak melarang umatnya menikmati dunia, 

namun Al- Qur’an membolehkan memakai perhiasan yang baik, dan memakan 
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makanan yang bergizi. Yang dilarang adalah yang berlebih-lebihan sesuai dengan 

surat Al- A’raf: 31. 

ۚ  

Artinya : 

 Wahai anak cucu adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap 

(memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan sungguh 

Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.  ( Al- A’Raf: 31). 

Semua kesenangan ini memang disediakan bagi umat yang beriman di 

akhirat kelak. Al-Qur’an juga mengajarkan umat agar menjalani kehidupan di 

dunia ini secara wajar dan proposional, jangan sampai mengejar dunia tetapi 

melupakan akhirat, atau sebaliknya mengejar akhirat dengan mengabaikan 

kehidupan di dunia ini, dan jangan sampai melupakan Allah Swt.  

Dari sini jelaslah bahwa dalam perkembangan awal tasawuf bersumber 

dari Al-q ur’an itu sendiri. Alqur’an sebagai sumber pokok dalam agama Islam, 

menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai tasawuf dalam 

Islam. 
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3. Tujuan Tasawuf 

 Secara umum tujuan terpenting dari sufi adalah berada sedekat mungkin 

dengan Allah . Akan tetapi, apabila memperhatikan karakteristik tasawuf secara 

umum terlihat adanya tiga sasaran dari tasawuf, yaitu sebagai berikut. 

Pertama, tasawuf yang bertujuan pembinaan aspek moral. Aspek ini 

meliputi mewujudkan kestabilan jiwa yang berkesinambungan, penguasaan dan 

pengendalian hawa nafsu sehingga manusia konsisten kepada keluhuran moral. 

Tasawuf yang bertujuan moralitas ini pada umumya bersifat praktis.  

Kedua, tasawuf yang bertujuan ma’rifatullah melalaui penyingkapan 

langsung atau metode kasyaf al- hijab. Tasawuf jenis ini sudah bersifat teoritis 

dengan seperangkat ketentuan khusus yang diformulasikan secara   sistematis. 

Ketiga, tasawuf yang bertujuan membahas bagaimana sistem pengenalan 

dan pendekatan diri kepada Allah secara mistis filosofis, pengkajian garis 

hubungan antara Tuhan dan makhluk, terutama hubungan manusia dengan Tuhan 

dan apa arti dekat dengan-Nya. Mengenai makna dekat dengan Tuhan, terdapat 

tiga simbol yaitu, pertama, dekat dalam arti melihat dan merasakan kehadiran 

Tuhan dalam hati. Kedua, dekat dalam arti berjumpa dengan Tuhan sehingga 

terjadi dialog antara manusia dan Dia. Ketiga, makna dekat dalam arti penyatuan 

manusia dengan Tuhan sehingga yang terjadi dialog antara manusia yang telah 

menyatu dalam iradat-Nya.
39
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Menurut Dr. Mustafa Zahri, tujuan tasawuf adalah fana untuk mencapai 

ma’rifat. Arti fana ialah meniadakan diri supaya ada. Definisi ini secara filosofis. 

Sementara itu, secara tasawuf fana ialah leburnya pribadi pada kebaqaan Allah, 

dimana perasaan keinsanan lenyap diliputi rasa ketuhanan dalam keadaan, semua 

rahasia yang menutup diri dengan Al-Haqqu Ta‟ala tersingkap kasyaf. Ketika itu 

antara diri dan Allah menjadi satu dalam baqanya tanpa hulul (berpadu) dan tanpa 

ittihad (bersatu) abid dan ma‟bud dalam pengertian seolah-olah manusia dan 

Tuhan sama. 

Konsep dasar tasawuf tetap pada simpul rahmatan lil‟alamin, yang 

memandang bahwa memperhatikan dan  memeperjuangkan kepentingan umat 

manusia adalah wajib hukumnya. Hal ini menjadi konsepsi tasawuf para sahabat 

Rasulullah. Mereka membagi kehidupannya untuk perjuangan umat, masyarakat, 

dan  negara disatu pihak. Sementara itu, sisa waktunya dipergunakan untuk 

bermujahadah dengan mengutamakan kebersihan jiwa dan rohani menghadap 

Ilahi.  

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ilmu tasawuf merupakan 

tuntutan yang dapat menyampaikan manusia mengenal Allah dengan sebenar-

benarnya, ma’rifat merupakan  jalan yang sebaik-baiknya untuk mengenal Allah, 

lalu mengenal dirinya sendiri (makrokosmos dan mikrokosmos) yang kemudian 

menggabungkan iradah dan qudrah antara keduanya guna liqa‟ilallah, prosesi 

dzikir ( Mujahadah dan riyadhah) sebagai intinya.  
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Prof. Harun Nasution menyebutkan bahwa tujuan sebenranya dari sufi 

adalah berada sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga tercapai persatuan. 

40
Adapun manfaat tasawuf yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut:

41
 

a. Membersihkan hati dalam berinteraksi dengan Allah 

Interaksi manusia dengan Allah dalam  bentuk ibadah tidak akan 

mencapai sasaran jika ia lupa terhadap-Nya dan tidak disertai dengan kebersihan 

hati. Sementara itu, esensi tasawuf adalah tazkiyah an-nafs yang artinya 

membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dengan bertasawuf, hati seesorang 

menjadi bersih sehingga dalam berinteraksi kepada Allah akan menemukan 

kedamaian hati dan ketenangan jiwa.  

b. Membersihkan diri dari pengaruh materi 

Pada dasarnya kebutuhan manusia akan hanya pada pemenuhan materi, 

melainkan  juga pemenuhan spiritual. Karena kebutuhan lairiah erat hubungannya 

dengan keberadaan  jiwa, maka lahiriah manusia akan menjadi sehat dan merasa 

tercukupi apabila diberi asupan yang positif. Sementara itu, keputusan lahiriah 

manusia tidak akan ada batasnya jika tidak dipaksa dan tasawuf dapat 

membersihkan dari hal tersebut. 

Orang akan sibuk mengerjakan kekayaan duniawi untuk memenuhi 

kebutuhan jasmaninya. Demikian sibuknya dalam mengejar urusan-urusan materi 

dunia, dapat  melupakan urusannya dan Tuhan. Dengan demikian jadilah manusia 

diperbudak dengan urusan duniawi.  

                                                             
40

 Samsul Munir Amin, Op. Cit., hal. 58-59 
41

 Samsul Munir Amin, Op. Cit., h.  84-86.  



45 
 

Melalui tasawuf, kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap materi 

atau urusan duniawi lainnya akan dibatasi. Memiliki harta benda itu tidaklah 

semata-mata untuk memenuhi nafsu, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah. 

Jadi, jalan untuk menyelamatkan diri dari godaan-godaan materi duniawi yang 

menyebabkan menjadi materialistis adalah dengan  memebersihkan jiwa dari 

pengaruh-pengaruh negatif duniawi. Jalan tersebut melalui pendekatan tasawuf. 

Dengan demikian, bertasawuf juga memiliki manfaat membersihkan diri dari 

pengaruh-pengruh negatif duniawi yang menggangu jiwa manusia. 

c. Menerangi jiwa dari kegelapan 

Urusan materi dalam kehidupan sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa 

manusia. Benturan dalam mengejar dan mencari materi atau dalam mengejar 

urusan duniawi dapat menjadikan seseorang gelap mata. Tidak sedikit orang yang 

ketika ingin mendapatkan harta benda atau kekayaan dilakukan dengan jalan 

yang tidak halal, misalnya korupsi, pemerasan, dan cara-cara lain yang tidak 

terpuji, tindakan seperti itu tentu menimbulkan gelap hati yang menimbulkan hati 

menjadi keras dan sulit menerima kebenaran agama.  

Penyakit terasa gelisah, patah hati, cemas, dan serakah dapat disebutkan 

dengan ajaran agama, khususnya ajaran yang berkaitan dengan jiwa manusia, 

yaitu tasawuf dimana ketentraman batin atau jiwa yang menjadi sasarannya. 

Demikian pula sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti hasad, takabur, bangga 

diri, dan ria’tidak dapat hilang dari diri seseorang tanpa mempelajari cara-cara 

menghilangkannya dari petunjuk kitab suci al- qur’an  maupun hadist melalui 

pendekatan tasawuf.  
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d. Memperteguh dan menyuburkan keyakinan agama 

Keteguhan hati tidak dapat dicapai tanpa adanya siraman jiwa, kekuatan 

umat islam bukan hanya karena kekuatan fisik dan senjata, melainkan karena 

kekuatan mental dan spiritualnya. Keruntuhan umat islam pada masa kejayaannya 

bukan karena akibat musuh semata, tetapi kehidupan umat Islam pada waktu  itu 

yang di hinggapi oleh materialisme dan mengabaikan nilai-nilai mental atau 

spiritual. Banyak manusia yang tenggelam dalam menggapai kebahagiaan 

duniawi yang serba materi dan tidak  lagi memperdulikan masalah spiritual. Pada 

akhirnya paham-paham tersebut membawa kehampaan jiwa  dan menggoyangkan 

sendi- sendi keimanan. Jika ajarn tasawuf diamalkan oleh seesorang muslim, ia 

akan bertambah teguh keimanannya dalam memperjuangkan agama Islam. 

e. Mempertinggi Akhlak Manusia 

Jika hati seseorang suci, bersih, serta selalu disinari oleh ajaran Allah dan 

rasul-Nya, maka akhlaknya pun baik. Hal ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang 

menuntun manusia untuk menjadi pribadi muslim yang memiliki akhlak mulia 

dan dapat menghilangkan akhlak tercela.  Aspek moral adalah aspek yang 

terpenting dalam kehidupan manusia. Apabila manusia tidak memilikinya, 

turunlah martabatnya diri manusia menjadi binatang. Dalam akidah, jika 

seseorang melanggar keimanan ia akan dihukum kafir. Dalam fiqih, apabila 

seseorang melanggar hukum dinggap fasik atau zindik. Adapun dalam akhlak, 

apabila seseorang melanggar ketentuan maka dinilai telah berlaku tidak bermoral. 

Oleh karenanya, mempelajari dan mengamalkan tasawuf sangat tetap bagi kaum 
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muslimin dan Tuhan (hubungan vertikal, yaitu habluminallah) maupun interaksi 

antara sesama manusia (hubungan horizontal, yaitu hablum minannas). 

 

B. MASYARAKAT MODERN  

1. Pengertian Masyarakat Modern 

Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan modern. 

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang berinteraksi satu sama lain di 

dalan suatu wilayah tertentu dan menghayati kebudayaan yang sama.
42

 

Sedangkan modern diartikan yang terbaru,secara baru, mutakhir. Dengan 

demikian, secara harfiah masyarakat modern berarti kumpulan orang-orang yang 

berinteraksi satu sama lain di dalam suatu wilayah tertentu dan menghayati 

kebudayaan yang sama yang bersifat mutakhir.  

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya 

mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah dalam peradaban masa kini.  

Masyarakat modern relatif bebas dari kekuasaan adat dan istiadat lama. Karena 

mengalami perubahan dalam perkembangan zaman dewasa ini.
43

 

Pada masyarakat modern secara keseluruhan sudah hampir meninggalkan 

budaya-budaya lama dan menumbuhkan budaya-budaya baru seiring berjalannya 

waktu. Perubahan-perubahan itu terjadi sebagai akibat masuknya pengaruh 

kebudayaan luar yang membawa kemajuan terutama dibidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Dalam mencapai kemajuan tersebut masyarakat modern berusaha 
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agar mereka mempunyai pendidikan yang cukup tinggi dan berusaha agar mereka 

selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kem ajuan 

dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi seimbang dengan kemajuan dibidang 

lainnya, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. 

Masyarakat modern selanjutnya sering disebutkan sebagai lawan dari 

masyarkat tradisional. Deliar Noer misalnya menyebutkan ciri-ciri masyarakat 

modern sebagai berikut: 

1. Bersifat rasional, yakni lebih mengutamakan pendapat akal pikiran, dari 

pada pendapat emosi.  

2. Berfikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan 

masalah yang yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat dampak 

sosialnya secara lebih jauh.  

3.   Menghargai waktu, yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu 

yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.  

4. Kemudian bersikap terbuka , yakni mau menerima saran, masukan, baik 

berupa kritik, gagasan dan perbaikan dari manapun datangnya. Dan 

yang terakhir berfikir objektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut 

fungsi dan kegunaanya bagi masyarakat.
44

 

Sedangkan ciri- ciri masyarakat tradisional menurut Talcott Parson yaitu: 

1. Aktifitas: yaitu hubungan antar anggota masyarakat didasarkan pada 

kasih sayang.  
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2. Orientasi kolektif yaitu lebih mengutamakan kepentingan kelompok/ 

kebersamaan.  

3. Partikularisme yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa 

yang khusus berlaku untuk suatu daerah tertentu saja, ada 

hubungannya dengan perasaan subyektif dan rasa kebersamaan. 

4. Askripsi yaitu segala sesuatu yang dimiliki diperoleh dari pewarisan 

generasi sebelumnya. 

5. Difference (kekaburan) yaitu dalam mengungkapkan sesuatu dengan 

tidak berterus terang.
45

 

Astrid S. Susanto ( wakil ketua komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat 

Indonesia) menyebutkan bahwa banyak sekali sebab-sebab yang menimbulkan 

perubahan masyarakat modern antara lain sebagai berikut: 

Majunya ilmu pengetahuan, mental manusia, tekhnik dan penggunaannya 

di dalam masyarakat, komunikasi dan transportasi, urbanisasi, pertumbuhan-

pertumbuhan pertambahan harapan dan tuntutan manusia. Semuanya itu 

mempunyai pengaruh bersama dan mempunyai akibat bersama dalam 

masyarakat, yaitu perubahan di tragedi kemanusiaan yang bersifat universal 

merupakan refleksi kegelisahan intelektual dan moralitas karena manusia telah 

dihegomoni dan didominasi oleh pengetahuannya sendiri.
46

 krisis semacam ini 

merupakan era kegelapan intelektual sehingga persoalan rekontruksi sosial dari 
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sudut pandang  idola-idola Agama menjadi penting. Pentingnya rekontruksi sosial 

berdasarkan cita-cita Agama, Juga karena masa kini telah terjadi proses 

dehumanisasi dan degradasi moral.  

Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya, namun pada sisi 

lain ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan 

moralitas (akhlak) yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk di indonesia 

ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang 

menghawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong menolong dan kasih 

sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling 

menjegal dan saling merugikan. 

Dalam perkembangan berikutnya manusia selalu berinteraksi satu dengan 

yang lainnya mengakui perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan 

adanya interaksi dalam hidup bermasyarkat dan perubahan pada diri baik secara 

lahiriah yaitu dengan adanya perubahan bentuk tubuh (pertumbuhan) maupun 

batiniah yaitu perubahan sikap dan tingkah laku yang dipengaruhi oleh keduanya 

yang bersangkutan.  

Dalam masyarakat seperti dunia Barat nilai-nilai kerohanian, spiritual dan 

moral telah runtuh terdesak oleh pertimbangan dan kepentingan pragmatis-

pragmatis dan sekulasik. Dalam kehidupan masyarakat seperti ini, aspirasi 

Agama dan moral kurang dan bahkan tidak menjiwai proses pembangunan dan 
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modernisasi, Agama dan moral ditinggalkan dan hanya mementingkan kehidupan 

material duniawi dan kebendaan.  

Manusia dalam kehidupannya selalu berkompetisi dengan hawa nafsunya 

yang selalu ingin menguasai. Agar posisi seseorang dapat terbalik, yakni hawa 

nafsunya dikuasai oleh akal. Kehidupan modern seperti sekarang ini sering 

menampilkan sifat-sifat yang kurang dan tidak terpuji, terutama dalam 

menghadapi materi yang gemerlap ini, antara lain sifat tamak,  yaitu sifat 

keinginan yang berlebih-lebihan terhadap materi. Dari sifat ini tumbuh perilaku 

menyimpang seperti korupsi dan manipulasi. Diera modern ini, berbagai krisis 

menimpa kehidupan manusia mulai dari krisis sosial, krisis struktural, sampai 

krisis moralitas semuanya bermuara pada persoalan makna hidup manusia. 

Modern dengan segenap kemajuan teknologi dan pesatnya industrialisasi 

membuat manusia kehilangan orientasi. Kekayaan materi kian menumpuk, tetapi 

jiwa mengalami kekosongan. Seiring dengan logika dan orientasi yang kian 

modern, kerja dan materi lantas menjadi aktualisasi kehidupan masyarakat. 

Gagasan tentang makna hidup menjadi berantakan. Akibatnya, manusia seperti 

mesin, semua diukur atas dasar materi.
47

 

Kekayaan yang berlimpah-limpah, yang dimiliki oleh orang yang tidak 

mempunyai keyakinan beragama, juga akan gagal memberikan kebahagiaan bagi 

pemiliknya. Sering orang menyangka bahwa kesenangan apapun akan bisa 

dicapainya dengan uang. Segala keinginan-keinginan hawa nafsunya akan dapat 
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terpenuhi. Dengan demikian mulailah ia melakukan hal-hal yang merusak akhlak, 

seperti minum-minuman keras, main wanita, main judi, korupsi dan sebagainya. 

Perbautan-perbuatan yang seperti itu dilakukannya tanpa merasa malu, tanpa 

menyesal, dan tanpa takut.
48

 

Kejujuran, kebenaran, keadilan dan keberanian tertutup oleh 

penyelewengan-penyelewengan, baik yang terlihat ringan maupun yang terlihat 

berat, banyak terjadi adu domba dan fitnah, menjilat, menipu, mengambil hak 

orang sesuka hati, disamping perbuatan-perbuatan maksiat lainnya yang 

dihinggapi oleh dekadensi moral itu. Sebenarnya faktor-faktor yang menimbulkan 

dekadensi moral dalam masyarakat modern sangat banyak. Dan yang terpenting 

diantaranya adalah kurang tertanamnya jiwa Agamadalam hati tiap-tiap orang. 

Dan tidak dilaksanakan Agama dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu 

maupun oleh masyarakat. 

Dalam dunia modern, orang kelihatannya kurang mengindahkan Agama. 

Semakin jauh masyarakat dari Agama, semakin susah memelihara moral orang 

dalam  masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana  karena semakin banyak 

pelanggaran-pelanggaran atas hak, hukum dan nilai moral. Manusia terdiri dari 

tubuh dan jiwa. Kedua unsur itu menyatu  padu sehingga manusia biasa hidup, 

bernafas, bergerak, bertindak, manusia harus selaras dengan penciptaan yang 

telah diperintahkan kepadanya oleh Allah Swt. Maka, berakhlak yang baik 
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(akhlak al- karimah) berarti kesadaran untuk mewujudkan kesesuaian langkah 

dengan hakikat penciptaan.
49

 

Standar moral ini kemudian membumi dalam orientasi pemakmuran alam 

semesta, sebab jagad  raya merupakan anugrah Tuhan kepada  manusia. Dengan 

demikian, manusialah makhluk satu-satunya yang diberikan Tuhan dengan 

potensi dan kemampuan untuk mengolah dan menata alam ini, tentu dengan cara 

yang kreatif, produktif, konstruktif, dan humanis. 

Dalam proses pengelolaan alam, diperlukan suatu tindakan moral yang 

mutlak baik, agar tidak terjadi pembelokan dan justru perusakan yang 

menyengsrakan. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang tidak tinggal sendirian 

didunia, manusia sudah semestinya bertindak secara moral. Dalam segenap 

hubungan sosial, ekologis, kultural, maupun politik, moralitas adalah sesuatu 

yang niscaya. Tanpa tatanan moral, dapat dibayangkan hubungan-hubungan 

tersebut akan porak porandah.kehidupan manusiapun menjadi tidak nyaman. 

Dalam bahasa Al- Qur’an, manusia yang mengabaikan standar moral ini akan 

mudah terjerumus ke dalam tindakan yang destruktif.
50

 

Tugas manusia menjadi penting manakalah manusia ingin mencapai 

kehidupan yang sempurna, oleh karena itu segala macam kebutuhan dan 

kewajiban manusia di dunia ini, baik terhadap diri sendiri, orang lain, 

lingkungannya dan terhadap Allah  dapat dirangkum dalam konsep amar ma‟ruf 
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nahi munkar. Bagaimana manusia dapat memahami hakikat kemanusiannya. 

Sehingga mampu menempatkan dirinya secara proporsional dan dapat 

mengaplikasikan misi kehalifahannya sesuai dengan moralitas Islam.
51

 

2. Karakteristik Masyarakat Modern 

Di dalam sebuah wilayah pasti ditempati oleh sekumpulan warga yang  

memiliki karakter berbeda. Karakter tersebut dapat tercermin dari bagaimana 

perilaku mereka dalam menghadapi permasalahan yang ada. Tiap individu 

memiliki pemikiran masing-masing tetapi sama dalam hal tujuan yakni 

memecahkan permasalahan.
52

 Di Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau 

tentu terdapat masyarakat majemuk yang memiliki ciri khas perilaku dalam 

berkehidupan. Sekarang merupakan zaman modern di mana berbagai peradaban 

manusia terjadi. Bermunculan hasil karya cipta manusia dalam menjalani 

kehidupan di mana mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Tidak jarang 

manusia meninggalkan kebiasaan lamanya guna beralih menggunakan teknologi 

yang baru. Masyarakat menggangap bahwa dengan teknologi akan membawa 

dirinya pada kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Teknologi dalam 

bidang komunikasi, transportasi, pangan, dan lainnya telah menghantarkan 

perubahan pola perilaku masyarakat indonesia. Meskipun demikian, masih ada 
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saja daerah tertentu yang tidak mau meninggalkan alat tradisional yang telah 

melekat lama di daerah mereka. 
53

 

Efek dari perkembangan zaman yang begitu pesat yang mengakibatkan 

manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang menuntut masyarakat 

tidak seperti air yang mengalir begitu saja mengikuti kedaan lingkungan. 

Masyarakat seharusnya mampu mengendalikan dirinya agar tetap konsisten 

terhadap kondisi dirinya. Lingkungan pada zaman modern ini terlihat begitu 

cepatnya pertukaran informasi keberbagai tempat. Masyarakat modern 

seharusnya mampu menganalisa informasi tersebut karena informasi ini tidak 

berasal dari lingkup dalam Negri tetapi juga diseluruh pelosok dunia. Tidak 

jarang berbagai budaya asing yang bertolak belakang dengan budaya yang masuk 

begitu saja dengan mudah Zaman modern menuntut manusia menjadi makhluk 

materialisme karena mereka akan dihadapkan dengan kebutuhan dunia yang 

menjanjikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Adapun perilaku masyarakat 

modern adalah sebagai berikut:
54

 

1. Penyalahgunaan Teknologi 

Teknologi disisi lain dapat memudahkan dan membantu 

kehidupan manusia jika digunakan secara bijaksana. Akan tetapi ketika 

teknologi digunakan secara tidak bijaksana, akan menimbulkan dampak 

negatif. Misalnya saja teknologi internet digunakan oleh sebagian orang 

untuk pornografi dan melakukan kejahatan di dunia maya. 
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2. Perilaku Kebarat-Baratan 

Westernisasi adalah suatu asimilasi kebudayaan barat atau 

proses sosial yang memperkenalkan kebiasaan dan praktik-praktik 

peradaban Barat. Hal ini terjadi karena mereka menggangap semua yang 

dari Barat modern. Mereka bertingkah seperti orang Barat agar 

dianggap modern. Buktinya yaitu gaya hidup mereka yang ala barat, 

mulai dari cara berpakaian hingga pola makan. Bila diamati, budaya 

barat berpotensi mengubah cara berfikir, cara bekerja, dan cara hidup. 

Ketiga aspek ini tak semuanya negatif atau positif. Dari ketiga aspek itu, 

cara hidup lebih cepat berubah dari pada cara berfikir ataupun cara 

bekerja. Tanpa sadar masyarakat membiarkan kebudayaan barat 

mengubah pola hidup mereka. gaya hidup masyarakat yang khas sudah 

mulai menghilang. Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang 

yang mengenakannya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral 

orang tersebut dalam masyarakat disekitarnya. Atau juga, gaya hidup 

adalah suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Gaya hidup juga 

sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi.  

3. Dimensi Spiritual Masyarakat Modern 

Sejak adanya revolusi industri yang ada di inggris, manusia telah 

mengalami suatu era baru yang disebut zaman modern. Zaman modern tersebut 

membawa dampak positif dan negatif. Diantara dampak positifnya adalah 

manusia lebih muda dalam menjalani kehidupan dengan adanaya bantuan dari 

perkembangan informasi dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat. Namun 
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juga memberikan dampak negatif  dengan timbulnya faham sekuleritas yang 

semakin membuat jarak antara manusia dengan Tuhan.  

Menurut Sayyed Hossein Nasr, krisis peradaban modern bersumber dari 

penolakan (Negasi) terhadap hakekat ruh dan penyingkiran ma’nawiyah secara 

gradual dalam kehidupan manusia. Abu Al- Wafa al-Taftazani dalam The Role 

Of Sufism mengklasifikasikan sebab- sebab kegelisahan masyarakat modern, 

yaitu:
55

 

Pertama, kegelisahan karena takut kehilangan apa yang dimiliki, seperti 

uang dan jabatan. 

Kedua, kegelisahan karena timbul rasa takut terhadap masa depan yang 

tidak di sukai ( trauma dan imajinasi masa depan). 

Ketiga, kegelisahan yang disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil 

kerja yang tidak mampu harapan dan kepuasan spiritual. 

Keempat, kegelisahan yang disebabkan karena dirinya banyak melakukan 

pelanggaran dan dosa. 

Sehingga dalam prakteknya dalam dunia praksis, manusia hanya 

memperhatikan aspek fisik (materi) dan mengabaikan adanya aspek non-fisik 

(spiritual). Hasilnya merekanya memikirkan bagaimana mengolah sesuatu agar 

banyak mendatangkan keuntungan fisik tanpa menghiraukan adanya yang 

bersumber dari Tuhan dan juga elemen yang sangat di butuhkan manusia.  

Belum lagi masalah interaksi antara individu di dunia modern yang 

semakin menurun intensitasnya akibat dari kesibukan yang dialami manusia 

modern. Akibanya mereka hanya melakukan komunikasi bila ada perlu atau 

masalah yang mendatangkan profit (keuntungan) bagi mereka pribadi. Sehingga 
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menjadi sebab mulai terkikisnya rasa kepedulian mereka antar sesama dan 

kemudian menjadi individualistik.   

Munculnya problema spiritual yang dialami manusia modern saat ini, 

bermula dari hilangnya visi ke Ilahian yang disebabkan oleh manusia modern itu 

sendiri, yang senantiasa bergerak makin menjauh dari pusat eksistensinya. Karena 

itu, tidak ada alternatif yang lebih baik dalam menjawab krisis spiritualitas yang 

telah menimbulkan berbagai penyakit spiritual saat ini, kecuali manusia modern 

harus kembali ke pusat eksistensinya. Asumsi dasar tentang manusia yang terdiri 

dari aspek jasmani dan ruhaniah, material dan spiritual, adalah dimensi yang 

lengkap yang dapat menjadi alternatif bagi manusia modern mengatasi penyakit 

spiritual. Keduanya berjalan seiring, saling melengkapi. Melalui dimensi spiritual 

manusia dituntut untuk kembali ke pusat eksistensinya melalui cita rasa hati, 

musyahadah (menyaksikan) dan ma’rifah ( mengenal segala yang tidak tampak). 

Dari sisi ekstenal, tasawuf merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan 

usaha-usaha yang sungguh-sungguh terhadap aspek spiritual. 
56

 

Diantara permasalahan yang muncul pada era modern sekarang ini, krisis 

spiritual ditandai dengan semakin banyaknya orang yang mengalami kecemasan, 

kegelisahan, dan kehampaan eksistensial. Akibat selanjutnya adalah, merebaknya 

penyakit-penyakit spiritual yang berujung pada stres, frustasi, hingga penurunan 

martabat manusia serta mengancam eksistennsi manusia itu sendiiri. Beberapa 

pakar spiritualitas berusaha menawarkan nilai-nilai yang berhubungan dengan 

dimensi spiritual. Diantara nilai-nilai itu, dalam Islam dikenal dimensi tasawuf. 
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Kendati krisis spiritual kini melanda banyak masyarakat, namun 

kepercayaan terhadap metode ilmiah masih tetap bertahan, walau pun di sana- 

sini telah muncul kekecewaan yang meluas berkenaan dengan cara-cara 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan peradaban. 
57

 

Kebudayaan modern yang menganut paham politik liberalisme dan 

rasionalisme itu, secara konsisten terus melakukan penggerusan dan proses 

pendangkalan kehidupan spiritual sampai pada tarap paling jauh. Liberalisasi 

politik juga membawa akses pada proses desakralisasi
58

 dan despiritualisasi tata 

nilai kehidupan. Dalam proses semacam itu, agama yang syarat dengan nilai-nilai 

sakral dan spiritual, perlahan tapi pasti, terus tergusur dari berbagai aspek 

kehidupan masyarakat. Kadang-kadang agama dipandang tidak relevan dan tidak 

signifikan lagi dalam kehidupan. Akibatnya, sebagaimana terlihat pada gejala 

umum masyarakat modern, kehidupan rohani semakin kering dan dangkal.
59

 

Modernitas diakui telah membawa banyak sekali perubahan baik dalam 

bidang sains dan teknologi, lapangan hidup, dan perilaku masyarakat. Indikator 

yang paling menonjol dalam modernisasi adalah kecenderungan materialistik, 

individualistik dan hedonistik. Oleh karena itu, tidak mengeherankan jika ukuran 

kemajuan lebih dititik beratkan pada persoalan material dari pada nilai-nilai 

spiritual.
60
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Masyarakat modern kini menginginkan serta mendambakan sesuatu yang 

lebih dari sekedar agama formal yang hanya menjalankan ritus keagamaan yang 

kering penghayatan. Kegagalan saintisme dalam memberikan jawaban terhadap 

masyarakat modern, rupanya telah diikuti dengan sejumlah kegagalan yang sama 

dari pendekatan non- spiritual. Ini tampaknya menumbuhkan harapan baru pada 

aktivitas yang selama ini nyaris ditinggalkan karena dianggap menyebabkan 

kemunduran, yaitu fenomena spiritual. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM DESA TALANG JEMBATAN KECAMATAN 

ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA 

 

A. Sejarah Singkat Desa Talang Jembatan 

Desa Talang Jembatan pada mulanya adalah Desa aji kagungan berdiri 

pada tahun 1930,  sejak berdirinya Jembatan desa aji kagungan ini berpisah dan 

mendirikan desa sendiri yaitu desa Talang Jeramba, setelah berjalannya waktu 

desa ini berubah nama menjadi Desa Talang Jembatan , berdasarkan profil Desa 

Talang Jembatan, Desa ini mempunyai jumlah penduduk 1.302 jiwa diatas 

wilayah seluas 800 Ha/ m2. 
1
 

Desa Talang Jembatan ini dipimpin kepala suku yaitu Bapak Munzir sampai 

tahun 1971, dari tahun 1971 dibentuk kepala desa yang pertama yaitu Hj. Harun.
2
 

B. Geografi dan Demografi  

a. Geografi  

Sebelum menguraikan tentang keadaan geografi desa Talang Jembatan, 

perlu diketahui bahwa pengertian dari geografi ialah nama dari suatu cabang imu 

pengetahuan sosial yang membahas tentang gejala fisik dan kultural segala aspek 

bumi seperti permukaan bumi dan segala kehidupan diatasnya.
3
 Desa  Talang 

Jembatan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Abung Kunang 

Lampung Utara. Desa Talang Jembatan memiliki jarak orbitrasi dari Desa ke 

                                                             
1
 Dokumentasi Desa Talang Jembatan, Tahun  2016 

2
 Sakban, Kasie Pemerintahan, Wawancara Pribadi di Kantor Balai Desa, Pada Tanggal 4 

April 2017, Pukul 10:25 Wib.  
3 Susnida, Tradisi Nyakhang Masyarakat Lampung, Skripsi, ( Lampung: Perpustakaa IAIN 

Raden Intn, 2007), h.36  
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kecamatan 2000 km, dan dari Kecamatan ke Kabupaten 12000 km, Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Orbitrasi atau  Jarak dan  waktu Tempuh Desa Talang Jembatan 

dengan Pusat Pemerintahan 

   

1. Jarak dari Desa ke Kecamatan terdekat 

 

2000 km 

2. Lama jarak tempuh dari Desa  kecamatan 

 

5 Menit 

3. Jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten 

 

12000 km 

4. 

 

Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 15 – 20 Menit 

Sumber: Monografi Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung    

Kunang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 

 

Tabel 2 

  Keadaan geografis Desa Talang Jembatan 

 

Keadaan Geografi Desa Talang Jembatan, terletak diantara: 

 

Sebelah Utara  

Sabuk indah dan karang agung 

Sebelah Selatan 

 

 

Bindu dan aji kagungan 

Sebelah Barat 

 

 

Sabuk empat dan beringin 

Sebelah Timur 

 

Aji kagungan 

Sumber: Monografi Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

 Kunang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 

 

 a. Luas Wilayah Desa 

Ditinjau dari segi geografisnya Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

Kunang Kabupaten Lampung Utara merupakan daerah yang sangat subur. Hal ini 

dapat dilihat dari luas lahan yang dimilikinya seluas 800 Ha/ m2, dengan fungsi 

lahan yang berbeda-beda sesuai dengan rincian  dibawah ini: 
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Tabel 3 

Luas Wilayah Desa Talang Jembatan tahun 2016 

 

No Nama Wilayah Luas 

1. Pemakaman Umum 3,5 Ha/m2 

2. Sawah 67 Ha/m2 

3. Peladangan 125,5 Ha/m2 

4. Perkebunan 522,5 Ha/m2 

5. Pemukiman 23,5 Ha/m2 

Sumber: Topografi Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

   Kunang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 

 

b. Demografis  

1. Keadaan Pemerintahan  

Sejak berdiri hingga sekarang, Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

Kunang Kabupaten Lampung Utara telah mengalami beberapa pergantian kepala 

Desa, dengan susunan sebagai berikut:
4
 

Tabel 4 

Nama–nama  yang Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Talang Jembatan 

Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara 

 

No Nama Kepala Desa Tahun Jabatan 

1 Hj. Harun 1970 – 1972 

2 Daud Muhsin 1972 – 1980 

3 Musamin 1981 – 1989 

4 Ali Usman 1990 – 1997 

5 Pairan 1997 – 2004 

6 Dariat 2004 - 20013 

7 Pejabat kepala desa 2013 – 2015 

8 Riani Zahrudin 2016 – 2021 

Sumber: Data Dokumentasi Desa Talang Jembatan tahun 2016 

 

 

 

 

 

                                                             
4
  Riani Zahruddin, Kepala Desa Talang Jembatan, Wawancara Pribadi di Kantor Balai 

Desa, Tanggal 05 April 2017, Pukul 10:05 Wib. 
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Struktur Pemerintahan Desa Talang Jembatan  

Adapun struktur pemerintahan Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

Kunang Kabupaten Lampung Utara  adalah sebagai berikut:
5
  

Gambar 1 

Struktur Pemerintahan Desa Talang Jembatan 

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Riani Zahruddin, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 04 April 2017. 

Kepala Desa 

Riani Zahrudin 
Sekdes  
Zikrillah  

Kasie 1  

Sakban  
Kasie 2 

Mulyadi  

Kasie 3 

Arsal  

Kaur 1 

Andi. F 
Kaur 3 

Usman  

Kaur 2 

Dodi  

Kadus 1 

Sapri  

Kadus 2 

Hairil  

Kadus 3 

Pathi  

Rt 1 

Marko  

Kadus 4 

Wardoyo  

Kadus 5 

Amsori  

Kadus 6 

Alipiah  

Kadus 7 

Sukatmin  

Rt 6 

Erizon  

Rt 5 

Miranto  

Rt 2 

Widiantoro  

Rt 7 

Toni  

Rt 4 

Efendi  

Rt 3 

Erwan  



65 
 

Tabel 5 

Perincian Keadaan Pemerintahan Desa 

 

a. Lembaga Pemerintahan 

 

Jumlah aparat desa: 

1. Kepala Desa: 1 Orang 

2. Sekertaris Desa: 1 Orang 

3. Perangkat Desa: 20 Orang 

4. BPD: 5 Orang 

b. Lembaga Kemasyarakatan JumlahLembaga  Kemasyarakatan: 

1. LPM: 8 Orang 

2. PKK: 7 Orang 

3. Posyandu: 5 Orang 

4. Pengajian: 40 Orang 

5. Arisan :- 

6. Simpan Pinjam: Bumdes 

seluruh masyarakat 

7. Kelompok Tani: 8 Kelompok 

8. Gapoktan: 1 Kelompok 

9. Karang Taruna: 8 Orang 

10. Risma:- 

11. Ormas/LSM: - 

12. Lain-lain...... Kelompok 

c. Pembagian Wilayah Nama Dusun: 

1. Dusun 1     : 112 Ha 

2. Dusun II    : 130 Ha 

3. Dusun III   : 133 Ha 

4. Dusun IV   : 111 Ha 

5. Dusun V    : 119 Ha 

6. Dusun VI   : 103 Ha 

7. Dusun VII : 98 Ha 

 

2. Penduduk  

Jumlah penduduk Desa Talang Jembatan sebanyak 1.302 jiwa, yang 

mencakup dusun 1 sebanyak 174 jiwa, dusun II sebanyak 180 jiwa,  dusun III 

sebanyak 203 jiwa, dusun IV sebanyak 70 jiwa, dusun V sebanyak 178 jiwa, 

dusun VI sebanyak 220 jiwa, dan dusun VII sebanyak 207 jiwa, Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 6 

Jumlah penduduk Desa Talang Jembatan 

 

No Desa/Kelurahan 

 
Jumlah 

KK 

Laki-  

laki 

Perempuan Total 

1 Dusun I 50 88 86 224 

2 Duusn II 51 82 98 231 

3 Dusun III 64 111 92 267 

4 Dusun IV 39 79 61 179 

5 Dusun V 51 94 84 229 

6 Dusun VI 51 113 107 271 

7 Dusun VII 45 118 89 252 

Jumlah 1,653 

Sumber: Dokumentasi Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

 Kunang Kabupaten Lampung Utara tahun 2016 

 

 

a. Jumlah penyebaran dan kepadatan penduduk Desa Talang Jembatan  

Menurut data Tahun 2016 Desa Talang Jembatan dibagi atas 7 dusun  

dengan jumlah penduduk terbanyak adalah dusun 6 dengan jumlah 220 jiwa. Jika 

dilihat dari kepadatan penduduk tertinggi berada didusun IV dengan 7,92 jiwa / 

km2. Adapun rincian jumlah penyebaran dan kepadatan penduduk Desa Talang 

Jembatan sebagai berikut: 

Tabel 7 

Jumlah penyebaran dan kepadatan penduduk Desa Talang Jembatan 

 

No Desa 

Talang 

Jembatan 

Jumlah 

KK 

Laki- 

laki 

Peremp Jumlah Luas  

wilayah 

(km2 

Kepadata

n 

Penduduk 

(Jiw/ 

km2) 

1 Dusun I 50 88 86 224 112 6,43 jiwa 

2 Dusun II 51 82 98 231 130 7,22 jiwa 

3 Dusun III 64 111 92 267 133 6,55 jiwa 

4 Dusun IV 39 79 61 179 111 7,92 jiwa 

5 Dusun V 51 94 84 229 119 6,68 Jiwa 

6 Dusun VI 51 113 107 271 103 4,668 jiwa 
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7 Dusun VII 45 118 89 252 98 4,73 jiwa 

Sumber: Dokumentasi Desa Talang Jembatan tahun 2016 

b. Jumlah Penduduk Desa Talang Jembatan Berdasarkan Kelompok 

Umur 

Penduduk Desa Talang Jembatan pada tahun 2016 dihuni oleh 1.302 jiwa, 

dengan kelompok umur yang berbeda-beda. Adapun jumlah penduduk Desa 

Talang Jembatan berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:  

Tabel 8 

Jumlah penduduk Desa Talang Jembatan Berdasarkan Kelompok Umur 

 

No Kelompok umur Jumlah Penduduk (Jiwa) 

1 0 – 5 Tahun 138 

2 6– 10 Tahun 125 

3 11 – 16 Tahun 152 

4 17 – 21 Tahun 144 

5 22-59 Tahun 660 

6 60 keatas 135 

Jumlah 1,354 

Sumber: Data Statistik Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung  

Kunang  Kabupaten Lampung Utara Tahun 20016 

 

 

a. Pendidikan  

Adapun pendidikan jika dilihat dari jumlah penduduk Desa Talang 

Jembatan berdasarkan tingkatan pendidikan sebagai berikut: 

Tabel 8 

Perincian penduduk Desa Talang Jembatan Tahun 2016 

Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum 

 

No Stratifikasi Pendidikan Jumlah 

1.                  Tk 129 

2.             Tamat SD 211 

3.             Tamat SMP 987 

4. Tamat SMA 311 

5. Tamat S1 55 

Jumlah 1,693 
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  Sumber: Monografi  Desa Talang Jembatan Tahun 2016 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penduduk Desa Talang 

Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara  yang 

menempuh pendidikan berjumlah 1,693 orang yang terbagi dalam  beberapa 

jenjang pendidikan. Masyarakat menyadari anak-anak adalah  generasi penerus 

bangsa dan pengendali kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang. 

Masyarakat memberikan kesempatan  kepada anak-anaknya untuk mengenyam 

pendidikan formal setinggi mungkin baik yang ada di Desa Talang Jembatan dan 

sekitarnya bahkan di lur Kabupaten Kota.  

Tabel 9 

Perincian sarana dan prasarana Pendidikan masyarakat di Desa  

Talang Jembatan tahun 2016 

 

1. TK/PAUD 

 

2 Buah/Lokasi di Dusun 3 dan 5 

2. SD/MI 

 

1 Buah/Lokasi di Dusun 6 

3. SLTP/MTS 

 

1 Buah/Lokasi di Dusun 5 

4. SLTA/SMA 

 

1 Buah/Lokasi di Dusun 5 

 

b. Mata Pencaharian  

Kondisi sosial masyarakat Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

Kunang Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya bercorak agraris ( Pertanian 

dan Perkebunan).  Hal ini dapat dilihat dari lahan pertanian dan perkebunan. Ini 

membuktikan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Talang Jembatan 

Kecamatan Abung kunang Kabupaten Lampung Utara mayoritas penduduknya 

bermata pencaharian dari pertanian. Artinya mata pencaharian pokok penduduk 
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adalah bertani dengan  mengolah alam lingkungannya guna memenuhi kebutuan 

hidup, walaupun ada sebagian masyarakat yang  berprofesi lain. Jika dilihat dari 

perkembangannya, sektor pertanian dan perkebunn di Desa Talang Jembatan lebih 

dominan dan berkembang. Untuk lebih jelasnya daat dilihat pada tabel di bawah 

ini:  

Tabel 10 

Jumlah penduduk Desa Talang Jembatan 

Berdasarkan Mata Pencaharian 

 

No Pekerjaan Jumlah (jiwa) 

1 Petani 141 

2 Pedagang 56 

3 Tukang 13 

4 Pegwai Negri Sipil (Pns) 14 

5 Sopir 5 

6 Buruh 112 

Jumlah 341 

Sumber: Monografi Desa Talang Jembatan Kecamatan  

 Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara tahun 2016 

 

 

Berdarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk 

Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara secara 

keseluruhan beragam, tetapi persentase  terbesar adalah berprofesi sebagi petani 

atau perkebunan. 

c. Sosial Keagamaan  

Penduduk Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten 

Lampung Utara merupakan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam 

dengan tersedianya sarana peribadatan 3 masjid sebagai tempat untuk 

menjalankan kegiatan keagamaan, baik dalam bentuk ibadah khusus seperti shalat 
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hari raya idul fitri, shalat hari raya idul adha, dan peringatan-peringatan hari besar 

Islam serta kegiatan ibadah yang bersifat umum seperti pengajian-pengajian.  

Adapun kelompok pengajian yang terdapat di Desa Talang Jembatan yaitu 

sebagai berikut:  

 a). Pengajian ibu-ibu  

pengajian ibu-ibu di Desa Talang Jembatan dibagi menjadi 3 kelompok. 

pertama, pengjian ibu-ibu LDII dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam seminggu 

yaitu pada setiap hari jum’at siang jam 13.00 di masjid al- huda pondok LDII di 

Desa Talang Jembatan. Kedua, kelompok pengajian ibu-ibu Aisiyah  dilaksanakan 

secara rutin pada hari jumaat siang jam 13.00 di masjid syuhada di Desa Talang 

Jembatan. Ketiga pengajian ibu-ibu NU secara rutin dilaksanakan minggu pertama 

hari rabu jam 13.00 di masjid istiqimah, dan minggu pertama pada hari kamis 

pengajiannya di Kabupaten dengan agenda kegiatan membaca ayat suci Al-Qur’an 

beserta artinya. Dilakukan secara bergilir yang dipimpin langsung oleh ustadzah 

dan kemudian dilanjutkan dengan siraman rohani. Pengajian ini dilaksanakan di 

masjid al-Huda Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kuanang Kabupaten 

Lampung Utara.
6
 

 b). Pengajian Anak-anak  

 Pengajian anak-anak yang ada di Desa Talang Jembatan terdiri dari 2 

tempat pengajian dan bertempat di TPA Aisyah dan bertempat di pengajian Anak-

abnak Al-Huda. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

                                                             
6 Aminatul Arofah, Ketua Majlis Tabligh Desa Talang Jembatan, Wawancara Pribadi, 20  

maret l 2017  
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Tabel 11 

Pengajian Anak-anak yang Ada di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

Kunang Kabupaten Lampung Utara 

 

No Tempat Pengajar Tahun Jumlah 

1 Dirumah M. zaini 

Hasyim 

Drs. Durrofi 

1980-1990 20 orang 

2 Di TPA Sumarninah 

Aminatul Arrafah 

Maryunis 

Ferawati 

Nur hasanah 

1991-2017 50 orang 

3 Di Rumah  2003-2017 30 orang 

Sumber: Wawancara dengan tokoh agama bapak Musamin  

tanggal 4 april Maret  2017 

 

Pengajian anak-anak ini sudah lama sekali terbentuk sejak keberadaan 

Desa Talang Jembatan dihuni penduduk, hingga sekarang masih aktif. Adapun 

pengajarnya sistem pergantian, jika pengajar yang terdahulu telah wafat atau telah 

tiada kemudian digantikan yang lainnya, yang dianggap mampu dan paham 

terhadap ilmu agama serta dipandang oleh masyarakat mempunyai sebuah 

kompetensi yang baik dalam bidang keagamaan . 

Adapun materi yang di pelajari oleh anak-anak yaitu mulai dari belajar tata 

cara shalat dengan sajian materi lengkap, membaca iqro’, membaca al- Qur’an, 

menghafal surat pendek, dan ilmu tajwid. 

d. Keadaan Sosial Kemasyarakatan 

Pada hari minggu, tanggal 09 April 2017, peneliti mengadakan sebuah 

penelitian dengan warga sekitar sisi keadaan sosial kemasyarakatan yang ada di 

Desa Talang Jembatan yaitu “rukmasi”. Peneliti mendapat narasumber dari warga 
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sekitar yaitu Fahiruddin sebagai anggota rukmasi dan juru bicara peneliti dalam 

penelitian keadaan sosial masyarakat di Desa Talang Jembatan. Peneliti akhirnya 

mewancarai Fahiruddin mengenai masalah rukmasi tersebut, Beliau asli dari 

penduduk Desa Talang Jembatan. Fahruddin bertempat tinggal tidak jauh dari 

rumah peneliti. Setelah peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai 

keadaan sosial kemasyarakatan di Desa Talang Jembatan,  beliau bercerita 

mengenai rukmasi. 

Menurut Fahiruddin, Rukmasi pertama kali berdiri pada tahun 1997 di 

masjid istiqomah, dengan anggota rukmasinya yaitu  25 orang, sedangkan yang 

ingin masuk anggota rukmasi itu sekitaran 15 orang. Setelah itu diadakan 

musyawarah dengan anggota rukmasi, hasil musyawarah itu sepakat bahwa 

rukmasi ini berdiri di masjid istiqomah, maka dinamakan rukmasi itu singkatan 

dari rukun kematian masjid istiqomah disingkat rukmasi. Sekitar setahun berjalan 

anggota rukmasi itu bertambah menjadi sekitar 30 orang. Sebab, masyarakat Desa 

Talang Jembatan sudah melihat hasil dari kinerja anggota rukmasi tersebut yang 

sudah mulai berjalan. Rukmasi ini diketuai oleh Bapak Abdul Wahid, dan wakil 

ketuanya Bapak Fitri Gunda, sedangkan anggotanya yaitu Faheruddin, Mulyadi, 

Maskuri, Mirza, dan lain sebaginya.  

Pada tahun 1997, rukmasi sangat maju sekali sebab masyarakat itu sudah 

mulai melihat ketika adanya kematian di Desa Talang Jembatan, rukmasi ini 

sangat membantu sekali bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti kain kafan, 

sabun mandi dan alat-alat perlengkapan kematian itu sudah ditanggung oleh 

rukmasi, sampai rukmasi itu mengadakan  papan penutup jenazah sudah disiapkan 
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oleh rukmasi, jadi dari tahun ke tahun rukmasi semakin bertambah anggotanya. 

Maka, rukmasi pada tahun 1997 sampai tahun selanjutnya sangat maju dan sangat 

membantu sekali bagi masyarakat di Desa Talang Jembatan, sampailah pada tahun 

2017. Sedangkan biaya untuk iuran setiap anggota itu pertama kali pada tahun 

1997 biaya setiap anggota yang masuk rukmasi  dikenakan 1.000 rupiah. Setelah 

itu pada tahun 2006  sudah mulai dikenankan biaya sebesar 3.000 rupiah 

dikarenakan  biaya alat kematian itu sudah mulai mahal.  

 Sampailah sekarang ini masih tetap 3.000 rupiah,  sedangkan anggota yang 

masuk rukmasi pada tahun 2017 anggotanya sudah mencapai 560 orang. Rukmasi 

sekarang ini sudah di pegang oleh pemerintahan desa, merekalah  yang 

mengelolah rukmasi tersebut, bukan lagi dari anggota rukmasi yang 

memegangnya tetapi sudah dipegang langsung oleh pemerintahan Desa. Itulah 

keadaan sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Talang Jembatan  mengenai 

rukmasi.  
7
 

                                                             
7
 Faherrudin, Anggota Rulmasi, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 09 April 2017, Pukul 

13.55 Wib. 



 
 

 BAB IV 

TASAWUF DAN MASYARAKATMODERN DI DESA TALANG 

JEMBATAN KECAMATAN ABUNG KUNANG LAMPUNG UTARA 

 

 

A. Hakikat dan Tujuan Tasawuf dalam Pandangan Masyarakat di Desa 

Talang Jembatan 

Saat ini kita berada ditengah-tengah kehidupan masyarakat  modern 

khususnya di Desa Talang Jembatan yang pada umumnya hubungan antar anggota 

masyarakat hanya didasarkan atas dasar prinsip-prinsip  fungsional pragmatis. 

Mereka merasa bebas dan lepas dari kontrol agama dan pandangan dunia 

metafisis. Namun, ternyata dalam masyarakat modern yang cenderung rasional, 

sekuler dan materialis, justru tidak menambah kebahagiaan dan ketentraman.  

Berkaitan dengan itu, masyarakat modern di Desa Talang Jembatan tempat 

peneliti  mengadakan penelitian skripsi ini, desa talang jembatan memiliki 

berbagai suku yaitu ogan, jawa, lampung, sunda, tapi kebanyakan mayoritasnya 

adalah suku ogan. masyarakatnya 100% beragama Islam, tapi ada sebagian 

masyarakat yang tidak mengerti tentang agama dan mereka kekurangan nilai 

spiritual karena masyarakat  seringkali menghadapi problem antara lain terjadi 

kesenjangan-kesenjangan antara nilai-nilai duniawi dengan nilai-nilai ukhrawi, 

akibatnya masyarakat teraliensi dari kehidupan dan juga merasa asing dari 

kehidupannya sendiri. Masalah aliensi adalah masalah psikologis. Masyarakat 

sebagai pemicu munculnya aliensi dan sekaligus sebagai korban yang harus 

menanggung akibatnya. Dalam konteks ajaran islam, untuk mengatasi 
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permasalahan jiwa masyarakat dan sekaligus membebaskannya dari derita 

alienasi, sehingga jalannya adalah dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan 

ahirnya, karena Tuhan Maha Wujud dan Maha Absolut. Keyakinan dan perasaan 

inilah yang akan memberikan kekuatan, kendali dan kedamaian jiwa seseorang 

sehingga yang bersangkutan merasa senantiasa berada dalam orbit Tuhan yang 

selalu menjadi pegangan hakiki. 
1
 

Nilai-nilai kemanusiaan hanya bisa dipahami ketika semua perilaku lahir 

dan batin diorientasikan pada Tuhan, dan pada waktu yang bersamaan membawa 

dampak konkrit terhadap peningkatan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Manusia 

sendiri tidak bisa dipahami tanpa ketergantungan dengan Tuhan dan keterkaitan 

dengan manusia lain baik secara individual maupun komunal. Pemahaman seperti 

ini sesungguhnya berada dalam wacana spiritualitas dan dalam khazanah 

intelektual Islam yang disebut dengan “Tasawuf”. 
2
 

Tasawuf merupakan kendaran pilihan untuk mengatasi masalah ini. Karena 

tasawuf merupakan dimensi isoterik atau dimensi dalam dari Islam. Yang tidak 

dapat dipisahkan dari Islam dan hanya islamlah yang dapat membimbing manusia 

untuk mencapai istana batin yang penuh dengan kesenangan dan kedamaian.   

Peneliti mewancarai Durrofi mengenai sikap kita dalam menghadapi dunia 

yang penuh dengan materialistik, dia mengatakan bahwa :  

“Dengan hidup sederhana atau cara kita dalam menyikapi dunia 

yang penuh dengan materialistik. Mengapa demikian, hal inilah yang 

menjadi sikap hidup dalam menghadapi dunia dengan aneka ragam 

                                                             
1
 Bambang Murtiant, Masyarakat Sehat, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 132  

2
 M. Sholihin, Melacak Pemikiran Tasawuf di Nusantara, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 5 
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problemnya, apalagi pada zaman sekarang ini manusia telah tergiur dengan 

kehidupan yang serba mewah, dan mereka berlomba-lomba untuk mengejar 

materi. Menurut dia di muka bumi ini mencari rizki juga perlu dibekali 

dengan sikap yang sangat sederhana sekali jangan pernah kita mempunyai 

sikap yang sombong dalam mencari rizki, dengan cara kita sederhana tidak 

terlalu berbesar hati  kalau mendapatkan rizki banyak, dan tidak pula 

kecewa kalau pulang membawa tangan yang kosong Menuntut dan 

mengejar dunia tidaklah dilarang oleh agama, Allah tidak melarang hamba-

Nya berusaha, ia tidak pula memerintahkan mereka berdiam di rumah saja. 

Tetapi, bila datang waktu shalat tunaikanlah shalat. Kemudian pergilah 

mencari penghidupan, supaya sempurna segala kewajiban. Tetapi, 

kebanyakan masyarakat terkadang lupa dengan sesuatu hal yang telah di 

wajibkan, terkadang mereka tidak memperdulikannya dan hanya mencari 

materi dan materi yang di kejar, padahal kita hidup di dunia ini ada 

aturannya, hanya saja Tuhan memperingatkan, jangan sekali-kali kita 

melupakan-Nya dalam menjalankan usaha.”
3
 

 

Dari wawancara tersebut dapat terlihat bahwa tasawuf berperan di dalam 

kehdupan. Bahwa sikap kita dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan 

materialistik ini tidak perlu sombong dan tidak perlu meninggi, meskipun kita 

mempunyai materi yang banyak tapi tidak perlu di pamer-pamerkan, tetapi 

hiduplah sederhana dan biasa-biasa saja seperti halnya Nabi kita Muhammad Saw, 

karena Allah menyukai hambanya yang hidup sederhana.  

Dalam kehidupan Rasulullah juga terdapat petunjuk yang menggambarkan 

bahwa beliau adalah seorang sufi. Rasulullah telah mengasingkan diri ke Gua Hira 

menjelang datangnya wahyu. Beliau menjauhi pola hidup kebendaan yang pada 

waktu itu diagung-agungkan oleh orang Arab. Mereka tengah tenggelam 

didalamnya, seperti praktik dalam perdagangan dengan prinsip menghalalkan 

segala cara.
4
 

                                                             
3
 Durrofi, Tokoh Agama Desa Talang Jembatan, Wawancara Pribadi, tanggal 10 Apri 

2017, Pukul  10: 21 Wib  
4
 Solihin, Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 160. 
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Ketika berada di Gua Hira, Rasulullah hanya bertafakur, beribadah, dan 

hidup sebagai seorang zahid. Beliau juga hidup sederhana, terkadang mengenakan 

pakaian tambalan, tidak makan atau tidak minum, kecuali yang halal, dan setiap 

malam senantiasa beribadah kepada Allah Swt. Sehingga Aisyah bertanya, 

“mengapa engkau berbuat begini, ya Rasullulah, padahal Allah senantiasa 

mengampuni dosamu? Rasullulah menjawab. ”Apakah engkau tidak 

menginginkanku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?”. Para ahli 

tasawuf mengatakan bahwa orang yang zuhud dapat di kenal dari tiga ciri :  

1. Tidak berbangga dengan yang ada dan tidak berduka dengan yang 

luput. 

2. Tidak terlalu gembira dengan pujian dan tidak pula marah karena 

celaan. 

3. Cintanya kepada Allah lebih dari pada kepada segala yang ada.  

Tidak ada gunanaya berbangga dengan harta kekayaan, sedang semuanya 

itu hanyalah petaruh Tuhan kepada kita. Bila dia menghendaki, dicabut-Nya 

petaruh-Nya itu dari tangan kita.  

Para sahabat juga banyak mengikuti praktik tasawuf sebagaimana yang 

dipraktikan Rasulullah Saw. Abu Bakar Ash-Shiddiq, misalnya, pernah berkata, 

“Aku mendapatkan kemuliaan dan ketakwaan, kefanaan dan keagungan, serta 

kerendahan hati.”khalifah Umar bin Al-Khaththab pernah berkhutbah dihadapan 

jamaah muslim dalam keadaan berpakaian yang sangat sederhana. Khalifah 

Usman bin Affan banyak menghabiskan waktunya dengan beribadah membaca 

Al-qur’an. Baginya Al-qur’an ibarat surat dari kekasih yang selalu dibawa dan 
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dibaca kemanapun ia pergi. Demikian pula sahabat-sahabat lainnya, seperti Abu 

Dzar Al-Ghifari, Tamim Ad-Darmy, dan Hudzaifah Al-Yamani.
5
 

Dari sini jelaslah bahwa dalam perkembangan awal tasawuf bersumber 

dari Al-qur’an itu sendiri. Alqur’an sebagai sumber pokok dalam agama Islam, 

menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai tasawuf dalam 

Islam. Seperti halnya dengan firman Allah Swt dalam surat Al- Baqarah ayat 186 

yaitu: 

Firman Allah Swt:        

 ۖ

ۖ  

Artinya:  

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 

(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 

memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 

mereka selalu berada dalam kebenaran. (QS. Al-Baqarah:186).
6
 

Hasil dari wawancara antara peneliti dengan Kutni  mengenai fungsi 

agama di zaman modern ini terutama pada masyarakat Desa Talang Jembatan, dia 

mengatakan bahwa: 

                                                             
5
 Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf, ( Jakarta: Amzah,2012), h. 22. 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Timur Maghfiroh 

Pustaka, 2006), h. 28 
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“fungsi agama pada masyarakat modern saat ini merupakan sumber 

moral, petunjuk kebenaran. Karena agama memberikan bimbingan rohani 

bagi manusia baik di kala suka maupun di kala duka. Pada saat ini, kita 

semua tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. 

Sehingga apabila manusia ingin melakukan sesuatunya,terkadang bisa 

instan dan cepat. Hal tersebut, hanya bisa membuat manusia menjadi lupa 

akan kodrat, tujuan dan kewajiban agamanya. Ilmu pengetahuan 

memanglah sangat penting, karena Allah Swt mewajibkan kita untuk 

belajar dan mencari ilmu. Tujuan mencari ilmu tersebut adalah agar kita 

tahu kebenaran-kebenaran dalam agama khususnya agama islam,agar kita 

lebih bersyukur akan nikmat-Nya. Manusia di zaman sekarang kebanyakan 

salah menyalahgunakan ilmu pengetahuan tersebut menjadi suatu 

kesalahan dan dosa besar.”
 7
 

Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa fungsi agama di zaman modern ini 

sangatlah penting sekali, Kita sebagai manusia harus menyadari betapa 

pentingnya peran agama di dalam kehidupan saat ini. Agama yang membatasi kita 

agar tidak masuk dan terjebak dalam kehidupan yang menyimpang. Dengan 

adanya tasawuf pada zaman modern saat ini dapat direlevansikan kedalam 

kehidupan keagamaan agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap agama pada 

kehidupan modern terutama pada masyarakat modern di desa talang jembatan.  

Tasawuf menurut Ilmu khaldun adalah semacam ilmu Syariat yang timbul 

kemudian di dalam agama. Asalnya adalah tekun ibadah, memutuskan pertalian 

terhadap segala sesuatu kecuali Allah, hanya menghadap-Nya, dan menolak 

perhiasan dunia. Selain itu, membenci perkara yang selalu memperdaya orang 

banyak, sekaligus menjauhi kelezatan harta, dan kemegahannya.  

Tasawuf juga merupakan basis yang bersifat fitri pada setiap manusia. Ia 

merupakan potensi Ilahiyah yang berfungsi diantaranya untuk mendesain corak 

                                                             
7
 Kutni, Tokoh Agama Desa Talang Jembatan, Wawancara Pribadi, tanggal 11 Apri 

2017, Pukul  15: 05 Wib 
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sejarah dan peradaban dunia. Tasawuf dapat mewarnai segala aktifitas baik yang 

berdimensi sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Ia pun merupakan alat 

untuk mengontrol manusia, agar dimensi kemanusiaan tidak ternodai oleh 

modernisasi yang mengarah kepada dekadensi moral dan anomali nilai-nilai, 

sehingga tasawuf akan menghantarkan manusia pada tercapainya supreme 

morality (keunggulan moral). 

Tasawuf merupakan bagian dari integral dari ajaran spiritual Islam yang 

bersumber dari Al--Qur’an dan As-sunnah, melalui studi tasawuf ini masyarakat 

dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri serta 

mengamalkannya dengan benar. Dalam pengetahuan ini masyarakat akan tampil 

sebagai orang yang pandai mengendalikan dirinya pada saat berinteraksi dengan 

orang lain, atau pada saat melakukan aktifitas dunia yang menuntut kejujuran, 

keikhlasan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dengan demikian taswauf 

diharapkan dapat mengatasi berbagai penyimpangan moral yang ada di desa 

talang jembatan yang mengambil bentuk seperti manipulasi, korupsi, kolusi, 

penyalahgunaan kekuasaan dan kesempatan, penindasan.
8
 

Hakikat tasawuf sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam 

konsepsi teologis Islam dikemukakan bahwa Tuhan sangat dekat dengan manusia. 

Allah menyatakan bahwa Dia dekat dengan manusia dan mengabulkan seruannya 

untuk melihat-Nya dan berada dekat dengan-Nya.  

                                                             
8
 Solihin, Rosihon Anwar, Ilmu Tasawuf , ( Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 94 
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Melihat keterkaitan manusia modern pada dunia spiritual, yang pada 

intinya ingin mencari keseimbangan baru dalam hidup. Kaum eksistentalisme 

misalnya, memandang manusia pada dasarnya ingin kembali pada 

kemerdekaannya yang telah teredukasi dalam kehidupan modern. Kehidupan 

dalam perspektif tersebut dapat tercapai apabila manusia senantiasa melakukan 

transedensi terus menerus. Dalam proses transendensi, dikehidupan ini tidak 

hanya berhenti pada realitas profane dalam konteks keterbatasan ruang dan waktu, 

tetapi ditransedensikan pada realitas yang mutlak (ultimate reality). 

Keseimbangan hidup yang sempurna dan kemerdekaan yang hakiki terletak dalam 

proses transendensi  yang dapat ditempuh dengan spiritualisasi diri.  

Tasawuf yang ajarannya menukik pada kedalaman hakikat ini diharapkan 

mampu menumbuhkan sikap bersama yang sehat, mengakui segi-segi kelebihan 

orang lain dan mendorong sama-sama melakukan kebaikan dalam masyarakat. 

Perbedaan yang ada diterima dalam kerangka perbedaan tanpa 

mempertentangkannya. Bila kita amati masyarakat Desa Talang Jembatan yang 

kini hidup diera modern mereka cenderung lari pada pencarian spiritual untuk 

menjawab permasalahan hidupnya. Kehidupan dengan visi dan artikulasi sufistik 

yang akan menjadi penawar krisis spiritualitas masyarakat di Desa Talang 

Jembatan. 

Peneliti mengadakan penelitian dengan Musamin mengenai penyebab dari 

krisisnya nilai-nilai spiritual di Desa Talang Jembatan, dia mengatakan bahwa: 

 ”Penyebab dari krisis spiritual di desa talang jembatan ini di 

timbulkan karena proses modernisasi seringkali ditandai oleh pesatnya 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, dan dari gaya hidup 

yang modern, yang mengikuti gaya kebarat-baratan, yang lebih 

mementingkan dunia materi dan mengabaikan unsur-unsur yang bersifat 

spiritual. Kemajuan IPTEK ini telah banyak membawa perubahan bagi 

masyarakat, terutama dalam cara berfikir, bersikap, dan bertingkah laku 

dalam berbagai aspek kehidupan.  karena masyarakat sering mengabaikan 

aspek batini,  yang sering terjadi di masyarakat yaitu terjadinya ganguan 

kejiwaan seperti kecemasan, kesepian, kebosanan, perilaku menyimpang 

dan lain sebagainya. Jika masyarakat tidak mampu mengantisipasi 

cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, maka akan 

menimbulkan ketidak seimbangan antara aspek jasmaniyah dan aspek 

ruhaniyah.  

 Peneliti bertanya dengan Musamin sebagai tokoh agama, “apakah 

bapak mengetahui tasawuf? “dia mengatakan tasawuf itu menurut dia 

diibaratkan dunia ini seperti manusia dengan tubuhnya, mengapa 

demikian, karena dia tidak memikirkan lagi kehidupan yang materialistik, 

dia lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan dengan 

kehidupan di dunia. Menurut dia masyarakat di Desa Talang Jembatan ini 

lebih memprioritaskan atau berlomba-lomba mengejar kekayaan semata 

tanpa memperdulikan kehidupan yang kekal”
9
 

 

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari hasil wawancara peneliti, bahwa 

dengan adanya tasawuf modern di desa talang jembatan sangat berpengaruh besar 

di dalam kehidupan masyarakat terutama dengan adanya tasawuf modern ini dapat 

mengisi kekosongan nilai- nilai spiritualitas bagi masyarakat desa talang jembatan 

meskipun mereka berbeda-beda organisasi.  

Tasawuf memang begitu relevan untuk menjawab ketersaingan dan 

kekeringan spiritualitas manusia modern, sehingga bila ajaran tasawuf ini 

diimplementasikan dalam kehidupan, maka kehidupan ini akan jauh indah dan 

lebih berwarna, terlebih tasawuf modern.  

                                                             
9
 Musamin, Tokoh Agama Desa Talang Jembatan,  Wawancara Pribadi, tanggal 10 Apri 

2017, Pukul  13: 15 Wib 
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Tasawuf modern muncul sebagai refleksi dari krisis masyarakat dalam 

kehidupan saat ini krisis struktural dan normatif dalam kehidupan masyarakat. 

Modernisasi dengan kemajuan teknologi, pesatnya industrialisasi, sekulerisasi 

semakin sentralnya arus dunia kepada kepentingan informasi, dapat menciptakan 

manusia meraih hidup yang luar biasa.  

Hakikat tasawuf dalam pandangan masyarakat modern didesa talang 

jembatan, bahwa tasawuf itu merupakan salah satu cabang ilmu Islam yang 

berdasarkan dimensi atau aspek spiritual guna melatih jiwa yang dilakukan 

dengan sungguh-sungguh, yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh 

kehidupan dunaiwi untuk bertaqarub kepada Allah sehingga jiwanya menjadi 

bersih, dan menemukan kebahagiaan spiritualitas.  

Tujuan tasawuf dalam pandangan masyarakat di Desa Talang Jembatan 

peneliti mengambil sebuah kesimpulan dari wawancara dengan tokoh agama 

Durrofi  dan bapak kutni mereka memandang tasawuf yaitu bahwa tasawuf dalam 

pandangan mereka yaitu dapat berada sedekat mungkin disisi  Allah dengan 

mengenalnya secara langsung dan tenggelam dalam ke Maha Esaan-Nya yang 

mutlak dan sudah memiliki akhlak yang kelas tinggi dalam arti sudah memilikii 

moral yang lebih baik. Dari Cara mereka agar dapat dekat dengan Tuhan adalah 

dengan cara dzikir,shalat,puasa, dan lain sebagainya, dengan cara itulah mereka 

dapat dekat dengan Allah dan menemukan kebahagiaan batiniah atau 

spiritualitasnya. Dan disisi lain menurut mereka hakikat tasawuf  yaitu 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam ajaran Islam, Tuhan memang dekat sekali 

dengan manusia, dekatnya Tuhan kepada manusia itu tertuang dalam Al-Qur’an 
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dan Al- Hadist, jadi hakikat dan tujuan tasawuf menurut mereka adalah berada 

sedekat mungkin dengan Allah  bukan malah menjauh dari Allah Swt, dekatnya 

Tuhan itu lebih dekat dari urat leher manusia.  

Prof. Harun Nasution menyebutkan bahwa tujuan sebenranya dari sufi 

adalah berada sedekat mungkin dengan Tuhan sehingga tercapai persatuan. 

Adapun manfaat tasawuf yang dapat diperoleh, antara lain sebagai berikut:
10

 

a. Membersihkan hati dalam berinteraksi dengan Allah 

Interaksi manusia dengan Allah dalam  bentuk ibadah tidak akan 

mencapai sasaran jika ia lupa terhadap-Nya dan tidak disertai dengan 

kebersihan hati. Sementara itu, esensi tasawuf adalah tazkiah an-nafs yang 

artinya membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran dengan bertasawuf, hati 

seesorang menjadi bersih sehingga dalam berinteraksi kepada Allah akan 

menemukan kedamaian hati dan ketenangan jiwa.  

b. Membersihkan diri dari pengaruh materi 

Pada dasarnya kebutuhan manusia akan hanya pada pemenuhan 

materi, melainkan  juga pemenuhan spiritual. Karena kebutuhan lairiah erat 

hubungannya dengan keberadaan  jiwa, maka lahiriah manusia akan menjadi 

sehat dan merasa tercukupi apabila diberi asupan yang positif. Sementara 

itu, keputusan lahiriah manusia tidak akan ada batasnya jika tidak dipaksa 

dan tasawuf dapat membersihkan dari hal tersebut. 
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 Samsul Munir Amin, Ibid, h.  84-86.  
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Orang akan sibuk mengerjakan kekayaan duniawi untuk memenuhi 

kebutuhan jasmaninya. Demikian sibuknya dalam mengejar urusan-urusan materi 

dunia, dapat  melupakan urusannya dan Tuhan. Dengan demikian jadilah manusia 

diperbudak dengan urusan duniawi.  

Melalui tasawuf, kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap materi atau 

urusan duniawi lainnya akan dibatasi. Memiliki harta benda itu tidaklah semata-

mata untuk memenuhi nafsu, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, 

jalan untuk menyelamatkan diri dari godaan-godaan materi duniawi yang 

menyebabkan menjadi materialistis adalah dengan  membersihkan jiwa dari 

pengaruh-pengaruh negatif duniawi. Jalan tersebut melalui pendekatan tasawuf. 

Dengan demikian, bertasawuf juga memiliki manfaat membersihkan diri dari 

pengaruh-pengruh negatif duniawi yang menggangu jiwa manusia. 

 

c. Menerangi jiwa dari kegelapan 

Urusan materi dalam kehidupan sangat besar pengaruhnya terhadap 

jiwa manusia. Benturan dalam mengejar dan mencari materi atau dalam 

mengejar urusan duniawi dapat menjadikan seseorang gelap mata. Tidak 

sedikit orang yang ketika ingin mendapatkan harta benda atau kekayaan 

dilakukan dengan jalan yang tidak halal, misalnya korupsi, pemerasan, dan 

cara-cara lain yang tidak terpuji, tindakan seperti itu tentu menimbulkan gelap 

hati yang menimbulkan hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran 

agama.  
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Penyakit terasa gelisah, patah hati, cemas, dan serakah dapat disebutkan 

dengan ajaran agama, khususnya ajaran yang berkaitan dengan jiwa manusia, 

yaitu tasawuf dimana ketentraman batin atau jiwa yang menjadi sasarannya. 

Demikian pula sifat-sifat buruk dalam diri manusia seperti hasad, takabur, bangga 

diri, dan ria’tidak dapat hilang dari diri seseorang tanpa mempelajari cara-cara 

menghilangkannya dari petunjuk kitab suci al- qur’an  maupun hadist melalui 

pendekatan tasawuf.  

d. Memperteguh dan menyuburkan keyakinan agama 

Keteguhan hati tidak dapat dicapai tanpa adanya siraman jiwa, 

kekuatan umat islam bukan hanya karena kekuatan fisik dan senjata, 

melainkan karena kekuatan mental dan spiritualnya. Keruntuhan umat islam 

pada masa kejayaannya bukan karena akibat musuh semata, tetapi kehidupan 

umat Islam pada waktu  itu yang di hinggapi oleh materialisme dan 

mengabaikan nilai-nilai mental atau spiritual. Banyak manusia yang 

tenggelam dalam menggapai kebahagiaan duniawi yang serba materi dan 

tidak  lagi memperdulikan masalah spiritual. Pada akhirnya paham-paham 

tersebut membawa kehampaan jiwa  dan menggoyangkan sendi- sendi 

keimanan. Jika ajarn tasawuf diamalkan oleh seesorang muslim, ia akan 

bertambah teguh keimanannya dalam memperjuangkan agama Islam. 

e. Mempertinggi Akhlak Manusia 

Jika hati seseorang suci, bersih, serta selalu disinari oleh ajaran Allah 

dan rasul-Nya, maka akhlaknya pun baik. Hal ini sejalan dengan ajaran 

tasawuf yang menuntun manusia untuk menjadi pribadi muslim yang 
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memiliki akhlak mulia dan dapat menghilangkan akhlak tercela.  Aspek moral 

adalah aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia. Apabila manusia 

tidak memilikinya, turunlah martabatnya diri manusia menjadi binatang. 

Dalam akidah, jika seseorang melanggar keimanan ia akan dihukum kafir. 

Dalam fiqih, apabila seseorang melanggar hukum dinggap fasik atau zindik. 

Adapun dalam akhlak, apabila seseorang melanggar ketentuan maka dinilai 

telah berlaku tidak bermoral. Oleh karenanya, mempelajari dan mengamalkan 

tasawuf sangat tetap bagi kaum muslimin dan Tuhan (hubungan vertikal, 

yaitu habluminallah) maupun interaksi antara sesama manusia (hubungan 

horizontal, yaitu hablum minannas). 

Dapat diketahui di dalam tasawuf mengandung ajaran-ajaran tentang 

kehidupan keruhanian, kebersihan jiwa, cara-cara membersihkannya dari berbagai 

penyakit hati, godaan nafsu, kehidupan duniawi, cara-cara mendekatkan diri 

kepada Allah serta fana dalam kekekalan-Nya sehingga sampai kepada 

pengenalan hati yang dalam akan Allah.  

B. Urgensi Tasawuf Pada Masyarakat Modern di Desa Talang Jembatan  

Di era modern sejalan dengan era pencerahan. Era yang berhasil 

menegakkan supremasi rasionalitas instrumental dengan menolak arti penting 

spiritualitas. Akibatnya terjadilah tragedi terbesar manusia modern, masyarakat 

modern akhirnya dikuasai oleh perasaan amat tidak berdaya bagaikan orang 

lumpuh yang hanya mampu menatap malapetaka sebagai tak terhindarkan.  

 Melihat krisisnya nilai spiritual masyarakat yang ada di desa talang 

jembatan yang berimbas pada krisis kesadaran sosial, dan kehampaan spiritual 
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adalah biang dari krisis kemanusiaan tersebut. Kehampaan spiritual sendiri 

berawal dari pemahaman yang keliru tentang kehidupan.  

Peneliti mengadakan wawancara dengan pak musamin mengenai apa yang 

bapak cari setiap harinya, banting tulang mencari nafkah apa yang ingin Musamin 

cari selain materi, Dia mengatakan: 

 “Setelah apa yang telah saya cari setiap harinya untuk menafkahi 

kelurga saya, mencari rizki yang dapat mencukupi kebutuhan saya, selain 

saya berusaha, dan tawakal kepada Allah Swt, saya juga mencari ridha Allah 

karena ketika kita menjalani kehidupan dengan niat yang ikhlas dan jujur, dan 

diiringi dengan sikap yang rendah hati dan istiqoma, disertai dengan sikap 

sabar dalam menghadapi cobaan dan selalu bersyukur dalam mendapatkan 

nikmat yang telah di berikan oleh Allah Swt. Karena dengan kita 

mendapatkan ridha Allah inilah yang menjadi puncak kebahagiaan insan di 

dunia ini. Kebanyakan masyarakat yang sering saya lihat, mereka hanya 

mencari rizki dan selalu mengejar dunia, siapa yang banyak materinya dialah 

yang kaya di desa ini, padahal dapat kita ketahui semua kekayaan materi dan 

nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt itu hanyalah sebuah titipan dari 

Allah Swt yang harus kita syukuri nikmat itu. 
11

  

Hasil percakapan degan Musamin bahwa tasawuf modern kini telah ia 

terapkan meskipun beliau tidak mempelajari bahkan mempraktekan tasawuf, 

tetapi tanpa ia sadari ia sudah mempraktekan tasawuf modern di dalam 

kehidupannya sehari-hari. Jadi, tasawuf sangat urgen sekali bagi kehidupan 

masyarakat di desa talang jembatan. 

Manusia yang secara fitrahnya bi-demensional, justru hanya berorientasi 

pada aspek lahiriah dan material. Kehidupan yang hanya berorientasi materi inilah 

penyebab disorientasi kehidupan. Ruh yang berfungsi menerangi nurani tidak lagi 

digunakan sehingga kemajuan, dan kesuksesan hidup hanya diukur dengan 

kesuksesan materi, kesenangan fisik, dan memenuhi hasrat lahiriyah. 
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 Musamin, Tokoh Agama di Desa Talang Jembatan, Wawancara Pribadi,  Tanggal 10 

April 2017 , Pukul 13:45 Wib. 
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Menurut Sayyed Hossein Nasr, krisis peradaban modern bersumber dari 

penolakan (Negasi) terhadap hakekat ruh dan penyingkiran ma’nawiyah secara 

gradual dalam kehidupan manusia. Abu Al- Wafa al-Taftazani dalam The Role Of 

Sufism mengklasifikasikan sebab- sebab kegelisahan masyarakat modern, yaitu: 

Pertama, kegelisahan karena takut kehilangan apa yang dimiliki, seperti 

uang dan jabatan. 

Kedua, kegelisahan karena timbul rasa takut terhadap masa depan yang 

tidak di sukai ( trauma dan imajinasi masa depan). 

Ketiga, kegelisahan yang disebabkan oleh rasa kecewa terhadap hasil kerja 

yang tidak mampu harapan dan kepuasan spiritual. 

Keempat,kegelisahan yang disebabkan karena dirinya banyak melakukan 

pelanggaran dan dosa. 

Sehingga dalam prakteknya dalam dunia praksis, manusia hanya 

memperhatikan aspek fisik (materi) dan mengabaikan adanya aspek non-fisik 

(spiritual). Hasilnya manusia hanya memikirkan bagaimana mengolah sesuatu 

agar banyak mendatangkan keuntungan fisik tanpa menghiraukan adanya yang 

bersumber dari Tuhan dan juga elemen yang sangat di butuhkan manusia.  

 peneliti mengadakan wawancara dengan Triyono mengenai bagaimana 

sikap bapak ketika anda kehilangan harta benda yang selama ini bapak simpan 

dan anda cari, Triyono mengatakan:  

“Sikap saya apabila saya mendapatkan musibah yang seperti itu saya 

hanya bisa sabar dan ikhlas karena harta benda hanyalah titipan dari Sang 

Illahi meskipun terkadang hati ini sedih tapi semuanya saya serahkan kepada 

Allah Swt, hanya Dialah yang maha pemberi rizki, memang setiap hari saya 

bersusah payah mencari rizki untuk bekal mengalami hidup yang serba 
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kekurangan ini, dan selalu menimbun harta untuk kehidupan masa depan. 

Memang terasa pahit rasanya bila harta itu hilang dari tangan kita, padahal 

hati telah tertambat padanya, dan tidak sedikit orang yang berurai air mata 

karena kehilangan harta, misalnya kebakaran, kecurian, dilanda banjir, 

dilanda angin ribut,dan sebagainya. Kebanyakan orang yang meraung-raung 

dan memekik-mekik karena ditinggalkan harta bendanya. Manusia yang 

seperti itu terkadang tidak berfikir dan tidak merenungginya bahwa harta itu 

hanyalah titipan Tuhan pada dirinya. Bila Tuhan telah berkehendak 

mengambilnya, walaupun sedikit saja penyebabnya. Oleh karena itu, saya 

sebagai manusia harus pandai pandai bersyukur atas nikmat yang telah 

diberikan-Nya. Sabar dan Ikhlas ketika saya mendapatkan segala cobaan dari 

yang maha Kuasa”. 
12

 

 

Dapat peneliti tarik sebuah kesimpulan, bahwa tasawuf modern sangat 

berperan penting bagi kehidupan masyarakat  di Desa Talang Jembatan, meskipun 

mereka tidak mengetahui secara mendalam apa itu tasawuf , tapi dari wawancara 

peneliti tadi sudah menunjukan mereka sudah menjalankan tasawuf modern tanpa 

mereka sadari, jadi tasawuf sangat penting sekali bagi kehidupan masyarakat di 

Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara.  

Belum lagi masalah interaksi antara individu di dunia modern yang semakin 

menurun intensitasnya akibat dari kesibukan yang dialami masyarakat modern. 

Akibanya mereka hanya melakukan komunikasi bila ada perlu atau masalah yang 

mendatangkan profit (keuntungan) bagi mereka pribadi. Sehingga menjadi sebab 

mulai terkikisnya rasa kepedulian mereka antar sesama dan kemudian menjadi 

individualistik.   

Melihat urgennya tasawuf, tidak heran kalau masyarakat selalu memburu 

untuk memilikinya, meskipun tanpa dibimbing oleh spiritualitas. Hal ini 

disebabkan karena manusia dalam hidupnya akan mengalami derita batin dan 
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  Triyono, Sebagai Tokoh Masyarakat Desa Talang Jembatan, Wawancara Pribadi, 

Tanggal 12 April, Pukul 14:35 Wib. 
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ketidak bermaknaan hidup. Hidup manusia akan merasa hampa, kosong, tidak 

tahu tujuan hidup ini, bahkan yang lebih parah jika memandang relitas hidup 

berdiri sendiri tanpa kuasa yang mutlak. 

Munculnya problema spiritual yang dialami manusia modern saat ini, 

bermula dari hilangnya visi ke Ilahian yang disebabkan oleh manusia modern itu 

sendiri, yang senantiasa bergerak makin menjauh dari pusat eksistensinya. Karena 

itu, tidak ada alternatif yang lebih baik dalam menjawab krisis spiritualitas yang 

telah menimbulkan berbagai penyakit spiritual saat ini, kecuali masyarakat 

modern harus kembali ke pusat eksistensinya. Asumsi dasar tentang manusia yang 

terdiri dari aspek jasmani dan ruhaniah, material dan spiritual, adalah dimensi 

yang lengkap yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat modern mengatasi 

penyakit spiritual. Keduanya berjalan seiring, saling melengkapi. Melalui dimensi 

spiritual manusia dituntut untuk kembali ke pusat eksistensinya melalui cita rasa 

hati, musyahadah (menyaksikan) dan ma’rifah ( mengenal segala yang tidak 

tampak). Dari sisi ekstenal, tasawuf merupakan sesuatu yang harus dilakukan 

dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh terhadap aspek spiritual.
13

 

Diantara permasalahan yang muncul pada masyarakat modern di desa talang 

jembatan yaitu krisis spiritual ditandai dengan semakin banyaknya orang yang 

mengalami kecemasan, kegelisahan, dan kehampaan eksistensial. Akibat 

selanjutnya adalah merebaknya penyakit-penyakit spiritual yang berujung pada 

stres, frustasi, hingga penurunan martabat manusia serta mengancam eksistennsi 
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 Dikutip dari Andi Eka Putra, Tasawuf Sebagai Terapi Atas Problem Spiritual 

Masyarakat Modern, 2017  
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manusia itu sendiiri. Beberapa pakar spiritualitas berusaha menawarkan nilai-nilai 

yang berhubungan dengan dimensi spiritual. Diantara nilai-nilai itu, dalam Islam 

dikenal dimensi tasawuf. 

Peneliti mengadakan penelitian dengan salah satu masyarakat di desa talang 

jembatan yaitu Darsih, dan hasil wawancara peneliti mengenai kondisi keagamaan 

pada masyarakat Desa Talang Jembatan, Darsih mengatakan:  

“Pada kenyataannya nilai keagamaan di desa talang jembatan sangat 

kurang, masyarakat cepat terbawa pengaruh modernisasi, dan kurang nilai-

nilai spiritual terutama kaum mudanya.. Hal ini pula dikarenakan ada tiga 

organisasi yang ada di Desa Talang Jembatan, diantaranya yaitu Nu, 

Muhammadiyah, Ldii. Dari ketiga organisasi ini susah untuk bersatu dalam 

membentuk satu keagamaan. Jadi ketiga organisasi ini membentuk suatu 

keagamaan hanya mementingkan organisasi masing-masing saja di desa 

talang jembatan, meskipun mereka berbeda-beda organisasi teta[i 

masyarakatnya sangat rukun. Lebih jauh lagi masyarakat mengalami 

keresahan diakibatkan tingkat keamanan sangatlah rendah seperti masyarakat 

sering kali mengalami kecurian hasil bumi di halaman rumah dan pelaku 

tersebut adalah pemuda yang berdomisili di talang jembatan tersebut. ”  itulah 

yang dikatakan dari ibu darsih.
14

 

 

Maka dari itu perlunya tasawuf di dalam masyarakat desa talang jembatan 

terutama pada remajanya, di mana  perlu ditanamkan nilai tasawuf seperti 

muhasabah dan muraqabah pada masyarakat desa talang jembatan, muraqabah 

adalah upaya diri untuk senantiasa merasa terawasi oleh Allah.
15

 Sedangkan 

muhasabbah adalah tidak sedikitpun seseorang dapat lolos dari pengawasan Allah 

Swt. Segala tindak dan perbuatann manusia baik kecil maupun besar, baik banyak 

maupun sedikit, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun tidak dapat lepas dari 
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 Darsih, Masyarakat Desa Talang Jembatan, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 April 

2017, Pukul 13:25 Wib  
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 Samsul Munir Amin , Op.Cit., h. 220  



93 
 

tatapan Ilahi. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
16

 Sehingga dapat di 

pahami bahwa tasawuf memiliki urgensi bagi masyarakat desa talang jembatan.  

Kendati krisis spiritual kini melanda banyak masyarakat, namun 

kepercayaan terhadap metode ilmiah masih tetap bertahan, walau pun di sana- sini 

telah muncul kekecewaan yang meluas berkenaan dengan cara-cara pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan peradaban.  

Masyarakat modern kini menginginkan serta mendambakan sesuatu yang 

lebih dari sekedar agama formal yang hanya menjalankan ritus keagamaan yang 

kering penghayatan. Kegagalan saintisme dalam memberikan jawaban terhadap 

masyarakat modern, rupanya telah diikuti dengan sejumlah kegagalan yang sama 

dari pendekatan non- spiritual. Ini tampaknya menumbuhkan harapan baru pada 

aktivitas yang selama ini nyaris ditinggalkan karena dianggap menyebabkan 

kemunduran, yaitu fenomena spiritual.
17

 

Oleh karena itu, kehadiran tasawuf di tengah masyarakat desa talang 

jembatan sesungguhnya berusaha menjawab persoalan krisis spiritual yang 

diakibatkan oleh paham modernisme dan positivisme yang lebih mengedepankan 

akal ketimbang spiritual. Padahal sejatinya, keduanya mesti seiring sejalan karena 

keduanya sama sekali tidak bertentangan melainkan saling mengisi dan 

melengkapi kekurangan masing-masing. Sulit dibayangkan jika nilia-nilai agama 

hanya mengedepankan nalar dan akal, demikian pula jika hanya mengakui 

dimensi spiritual. Oleh karena itu, dimensi spiritual merupakan hal yang sangat 
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 Yunasril Ali, Pilar-pilar Tasawuf , ( Jakarta: Kalam Mulia, 2005),  h. 288. 
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 Akamsyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; 2009, Berjudul Konsep Spiritual.  
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penting dalam proses belajar mengajar terutama pendidikan agama Islam, sebagai 

pelengkap dari dimensi jasmani yang sudah ada lama berkembang.  

Tasawuf sesungguhnya bukan suatu penyikapan yang pasif atau apatis 

terhadap kenyataan masyarakat. Sebaliknya, tasawuf berperan besar dalam 

mewujudkan sebuah perubahan moral spiritual dalam masyarakat. Oleh karena 

itu, krisis yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari krisis spiritual. Maka, 

tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat desa talang jembatan  di era 

sekarang ini, tidak lagi pada tuntunan kemampuan manusia mengamalkan aspek 

tasawuf. Hal ini dikarenakan tantangan permasalahan dalam kehidupan pribadi 

dan bermasyarakat semakin beragam dan semakin kompleks. 

Tasawuf kini sangat kontekstual dalam rangka menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan 

perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Dapat kita 

ketahui seseorang yang keimananya tidak kuat akan gampang terpengaruh oleh 

keganasan budaya modern yang menuntut bagaimana hidup harus serba tercukupi 

dan harus sama dengan orang lain. Dan ketika hal itu tidak bisa tercapai, maka 

stres dan tindakan yang keluar dari aturan agama akan dilakukan. Padahal di 

dalam ajaran spiritual ditegaskan bahwa segala yang ada di dunia ini merupakan 

implementasi dari adanya ketentuan zaman azali, artinya segala bentuk kejadian, 

baik itu yang menyenangkan atau tidak, mesti dikembalikan pada yang 

menciptakannya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa urgeni tasawuf 

merupakan tuntutan yang dapat menyampaikan manusia mengenal Allah dengan 

sebenar-benarnya. 
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Tasawuf sebagai salah satu cabang ilmu dari Islam yang harus dipelajari 

karena urgensinya yang sama dengan ilmu fiqh dan ilmu tauhid yang pondasi 

keberagaman Islam. Beberapa alasan pokok mempelajari tasawuf yaitu:
18

 

Pertama, agar masyarakat muslim, terutama orang awam tidak salah 

beranggapan, seolah-olah tasawuf dan sufi adalah sesuatu yang diada- adakan 

(bid’ah) dan berasal dari luar Islam atau dari luar struktur budaya Islam. 

Sementara itu dasar-dasar kaidahnya jelas bersumber dari sunnah Rasullulah yang 

berasal pada Al-Qur’an.  

Kedua, agar orang tidak salah meletakan fungsi sufi dan tasawuf sebagai 

jalan untuk ma’rifah kepada Allah, dengan cara memadukan dua jalur antara 

hakikat dan syariat. Kesalahan peletakan fungsi itu dapat mungkin terjadi, sebab 

terkadang seseorang hanya melihat secara sepintas perilaku para ahli sufi sehingga 

tidak dapat memahaminya. Oleh karena itu muncul kesan seolah-olah tingkah 

lakunya bertentangan dengan ilmu syariat.  

Ketiga, pertimbangan ini tampaknya paling urgen bahwa setiap diskusi 

tentang Islam yang tidak memberikan perhatian khusus kepada kedalaman 

mistiknya yang disebut tasawuf tidak akan memadai. Setiap rohaniah akan selalu 

memiliki kerinduan kepada adanya “kualitas tertinggi” yang memberinya makna 

hidup dan akan mendambakan tempatnya kembali sebagai asalnya yang sejati.  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan seperti yang telah peneliti uraikan 

diatas maka peneliti menganalisa bahwa fakta yang terlihat di Desa Talang 
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Jembatan dengan adanya tasawuf ini membawa dampak positif bagi kemajuan 

masyarakat dari segi spiritual dan sosial masyarakat, keharmonisan didalam 

masyarakat juga sangat nampak yang dimana sikap-sikap sosial dan keagamaan 

dipegang teguh dan diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat menjalankan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa 

yang harus dihindari dalam hidup bermasyarakat yang berbeda-beda latar 

belakang sehingga tercipta keadaan yang aman, damai dan tentram. Meskipun 

dalam kehidupan pasti ada permasalahan, namun segala sesuatu akan di pasrahkan 

kepada Allah Swt sang pemilik hidup. 

 Berdasarkan analisa yang telah dilakukan diatas dengan mempertimbangkan 

indikator yang peneliti jadikan patokan yang terdapat  pada bab II, maka hasilnya 

tasawuf memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku yang baik dalam 

kehidupan masyarakat modern di desa talang jembatan tersebut. 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan masalah serta uraian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan dalam skripsi ini, maka peneliti dapat mengambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Hakikat tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui pensucian diri 

dan amaliyah-amaliyah Islam. Sedangkan tujuan terpenting dari tasawuf adalah 

lahirnya akhlak yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. 

Tasawuf dalam kehidupan manusia dapat menjadikan manusia dapat menjadikan 

manusia berkepribadian yang shalih dan berperilaku baik dan mulia serta 

ibadahnya berkualitas.  

2. Urgensi tasawuf pada masyarakat Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

Kunang Lampung Utara, bahwa kehadiran tasawuf ditengah masyarakat Desa 

Talang Jembatan sesungguhnya berusaha menjawab persoalan krisis spiritual yang 

diakibatkan paham modernisme dan positivisme yang lebih mengedepankan akal 

ketimbang spiritual. Sulit dibayangkan jika nilai-nilai agama hanya 

mengedepankan akal dari pada spiritual. Karena itu perlu adanya tasawuf, karena 

tasawuf dapat dijjadikan sebagai instrumen dalam membangun kekosongan 

spiritual pada masyarakat seperti krisis spiritual sekarang ini, yang disebabkan 



98 
 

oleh sains dan teknologi sehingga dapat melahirkan gaya hidup sosial pada 

masyarakat/ sehingga disini tasawuf dapat mengarahkan masyarakat desa talang 

jembatan untuk menjalani kehidupan sosial keagamaan yang baik.  

 

B. Saran 

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Talang Jembatan mengenai 

tasawuf, bahwa tasawuf bukanlah ajaran asketisme yang memisahkan diri dari 

kehidupan masyarakat, justru ajaran tasawuf mampu mengedepankan 

keseimabangan individu dan masyarakat  yang ada di Desa Talang Jembatan atau 

keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan 

sesamanya. 

2. Diperlukannya penanaman spiritualitas kepada Masyarakat Desa Talang Jembatan 

ini, karena krisis spiritualitas akan melahirkan manusia-manusia yang tidah 

beradab. Sehingga dalam hal ini, Islam telah mewadahi pencarian spiritualitas 

tersebut lewat khazanah tasawuf. Berdasarkan hal tersebut, maka mengkaji 

tasawuf menjadi sangat penting, untuk mencapai keseimbangan baru dalam hidup.  

 

C. Penutup 

Sebagai akhir  dari penulisan ini, tidak lupa penulis mengucapkan puji syukur 

kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan hidayah dan inayahNya, sehingga 

dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan skripsi yang sederhana ini.  Karena 

tanpa hal tersebut karya kecil ini tidak berarti apa-apa.  
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Tentunya dalam penulisan skripsi ini banyak sekaali kekurangan baik dari isi, 

metode maupun bahasa yang kurang tepat. Namun penulis berharap semoga dari 

karya tulis ini dapat memberi sumbangan bagi khazanah bacaan dan keilmuan yang 

mendatangkan manfaat baik dari penulis pribadi maupun para pembaca umumnya. 

Atas segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak, dengan kerendahan hati 

penulis ucapkan terimakasih.  
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Judul skripsi  : Urgensi Tasawuf Pada Masyarakat Desa Talang Jembatan   

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara 

 

No Tgl. Konsultasi Materi Konsultasi 

Paraf 

Pem. I 

 

Pem. II 

1 22 Desember 2017 Pengajuan Proposal  ............. 

2 9 Januari 2017 Perbaikan Proposal  .............. 

3 30 Februari 2017 Perbaikan Proposal   

4 10 Februari 2017 Acc Proposal Bab I ................. …………. 

5 21 Februari 2017 Kons. Perbaikan Seminar  ............... 

6 23 Februari 2017 Konsultasi Bab I ................  

7 4 Maret 2017 Acc Perbaikan Bab 1 ………….  

8 24 Mei 2017 Bimbingan bab 1-5  ………… 

9 26 Mei 2017 Bimbingan Bab 1-5 .................  

10 31 Mei 2017 Bimbingan Bab 1-5 .................  

11 02 Juni 2017 Acc Bab 1-5 ..................  

           Bandar Lampung,  08 Mei 2017    

Pembimbing I,                Pembimbing II, 

 

 

Dr. Himyari Yusuf, M. Hum     Andi Eka Putra, M. Ag 

NIP.196409111996031001       1972092319980131002 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung 

Kunang Lampung Utara? 

2. Bagaimanakah Sistem Pemerintahan di Desa Talang Jembatan? 

3. Bagaimana sikap bapak dalam menghadapi dunia yang penuh dengan 

materialistik? 

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai fungsi agama di zaman modern ini 

terutama pada masyarakat desa talang jembatan? 

5. Mengapa bapak setiap harinya bekerja banting tulang mencari nafkah, apa 

yang ingin bapak cari selain materi? 

6. Apakah bapak mengetahui penyebab dari krisisnya nilai-nilai spiritual yang 

ada di Masyarakat Desa Talang Jemabatan? 

7. Bagaimana sikap bapak, ketika bapak kehilangan harta benda yang selama 

ini bapak simpan dan bapak cari? 

8. Bagaimana pandangan ibu mengenai keadaan keagamaan di desa talang 

jembatan? 



Daftar Nama-nama Informan 

No  Nama  Umur  Jabatan  Keterangan  

1 Riani Zahruddin  40 Tahun  Kepala desa   

2 Musamin   75 Tahun  Tokoh Agama   

3 Sakban  48 Tahun  Kaur   

4 Durrofi  65 Tahun Tokoh Agama   

5 Kutni  70 Tahun  Tokoh Agama  

6 Pak Triyono 47 Tahun  Tokoh Masyarakat  

7 Fahiruddin  51 Tahun  Masyarakat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Nama-nama Responden 

No  Nama  Umur  Alamat  Keterangan   

1 Darsih  48 Tahun Dusun   

2 Yono  52 Tahun  2  

3 Idi  54 Tahun 2  

4 Manusi 35 Tahun 2  

5 Mariah  49 Tahun  3  

6 Zulfan  25 Tahun 2  

7 Pendi 48 Tahun 1  

8 Hakim  51 Tahun 1  

9 Lia  33 Tahun 6  

10 Yati  47 Tahun 5  

11 Sumiyati  51 Tahun  3  

12 Selmi  57 Tahun 3  

13 Maryunis  45 Tahun 3  

14 Laili  50 Tahun 2  

15 Fitri  27 Tahun  2  

16 Anggi 29 Tahun  3  

17 Ahsan  25 Tahun  2  

18 Fitri Gunda 42 Tahun  3  

 



Lampiran-Lampiran  

 

Gambar: Pengajian Ibu-ibu Ldii di Desa Talang Jembatan 

 

 

 

Gambar : Pengajian ibu-ibu Nu di DesaTalang Jembatan 

 



 

 

Gambar :Pengajian anak-anak Al-Huda di Desa Talang Jembatan 

 

 

Gambar : Pengajian anak-anak Tpa Aisiyah di Desa Talang Jembatan 

 



 

Gambar: Pak Yono  menggunakan alat Modern  untuk membajak sawah 

 

 

Gambar : Masyarakat Desa Talang Jembatan Sedang menanam Padi di sawah 

 



 

Gambar: Anak-anak SMP di Desa Talang Jembatan sudah terpengarruh oleh IPTEK 

 

 

Gambar: Masyarakat sudah mulai terpengaruh dengan teknologi 

 

 



 

Gambar : Wawancara denagn Kepala Desa  mengenai Geografis dan Demografis Desa 

Talang  Jembatan  

  

Gambar : Wawancara Dengan Kasie Pemerintahan di Desa Talang Jembatan 

 



Gambar: Dokumentasi Geografis dan Demografis di Desa Talang Jembatan Kecamatan 

Abung Kunang Lampung Utara 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Gambar: Kantor Kepala Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara 

 

 

 

 

 



 

Gambar: Anak SD, SMP sudah mulai terpengaruh oleh IPTEK 

 

 

Gambar: wawancara dengan ibu Darsioh sebagai masyarakat di Desa Talang Jembatan 



Gambar: Pengajian ibu- ibu Muhammadiyah di Desa Talang Jembatan 

 

 

 

 



Gambar: Keadaan Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara 

 

 

 

 



 

Gambar: Wawancara Pribadidengan Pak Musamin Sebagai Tokoh Agama di Desa Talang 

Jembatan Kecamatan Abung Kuanang 

 

Gambar: Wawancara dengan pak Durrofi sebagai Tokoh Agama di Desa Talang Jembatan 

 



 

Gambar : salah satu masjid ( masjid Syuhada) yang ada di Desa Talang Jembatan 

 

 

Gambar: Wawancara dengan bapak Fahiruddin sebagai anggota rukmasi di Desa Talang 

Jembatan 



 

Gambar: Wawancara dengan bapak kutni sebagai Tokoh Agama di Desa Talang Jembatan, 

Wawancara Pribadi, Tanggal 11 April 2017. 

 

Gambar: Waswancara dengan pak Triyono sebagai Tokoh Masyarakat di Dsa Talang 

Jembatan, wawancara pribadi, tanggal 12 April 2017 



 

 

 

Gambar: Wawancara dengan ibu Aminatul Arafah sebagai ketua Majlis Tabligh Desa 

Talang Jembatan, wawancara pribadi tanggal 20 Maret 2017 


