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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dan guna untuk memperoleh gelar sarjana, maka penulis menyusun skripsi ini 

dengan judul: NILAI-NILAI TASAWUF AL-GHAZALI DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS 

MODERN  

A. Penegasan Judul

Demi menciptakan efektifitas pemahaman, maksud dan tujuan yang

komprehensif serta menghindari kesalahpahaman dan makna ganda, mka

penulis perlu menjelskan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat dalam

judul di atas:

1. Nilai

Kluckhohn mendefinisikan nilai sebagai “konsepsi (tersirat atau tersurat,

yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang

diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan
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tujuan akhir tindakan.”
1
 Pengertian tersebut memiliki makna bahwa bukan 

hanya materi atau benda yang memiliki nilai tetapi konsep atau gagasan 

juga dapat menjadi nilai, seperti, hakikat atau kebenaran dan keadilan. 

 

2. Tasawuf 

Sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup 

sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bersikap bijaksana.
2
 

Sikap jiwa yang demikian itu pada hakikatnya adalah akhlak yang mulia. 

 

3. Al-Ghazali 

Adalah tokoh pemikiran Islam terkemuka yang dilahirkan Ghazalah, 

Thus wilayah Khurasan pada tahun 450 H/1058 M. Oleh karena keluasan 

akan ilmu yang dimilkinya Al-Ghazali ditahbiskan sebaga Hujjatul Islam 

(pembela Islam), Zainuddin (Hiasan Agama), dan Bahrun Mughriq 

(samudra yang menghanyutkan).
3
 

Pemikiran tasawuf beliau berpengaruh pada ide-ide-ide pendidikannya. 

Beliau mengatakan bahwa fungsi pendidikan ini adalah pencapaian ilmu 

agama dan pembentukan akhlak. Beliau juga mengatakan bahwa akhlak 

                                                           

1
Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: ALFABETA, 2011), 

Cet.ke-2, hlm.10.  
2
 Ibid.  

3
 Abidin Ibnu Rusn, Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), hlm.9 
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yang baik itu adalah sifat bagi Rasul, dan perbuatan yang terbaik bagi 

orang-orang yang benar. 

 Imam Al-Ghazali menitikberatkan pada muatan Ilmu agama dalam 

pendidikan. Walaupun begitu beliau tidak mengabaikan faktor praktis 

dalam pendidikan karena beliau memberi tumpuan ke atas aspek tersebut. 

Beliau telah menetapkan pendidikan agama dan akhlak sebagai ilmu 

pendidikan.
4
 

 

4. Pendidikan Islam 

Dalam konteks Islam, pendidikan secara bahasa (lughatan) ada tiga kata 

yang digunakan. Ketiga kata tersebut, yaitu “at-tarbiyah”, “al-ta‟lim”, al-

ta‟dib. Ketiga kata itu mengandung makna yang saling berkaitan saling 

cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam Islam. Ketiga kata itu 

mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan 

masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan 

saling berkaitan satu sama lain. 

 

 

 

                                                           

4
 Assegaf, Rachman Abd, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam; Hadharah Keilmuan Tokoh 

Kelasik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.112  
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5. Relevansi 

Relevansi artinya kait mengait, bersangkut paut, berguna secara lansung.
5
 

nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali memiliki kaitan dalam pendidikan Islam. 

 

6. Konteks 

Hubungan kalimat.
6
 Berperan dalam memahami makna dan informasi. 

 

7. Modern 

Mutakhir.
7
 Sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai tuntutan zaman. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi di atas adalah 

1. Penulis melihat bahwa wacana tasawuf memiliki pokok pembahasan 

tentang pendekatan diri kepada Allah dengan melalui pembentukan jiwa 

yang bersih dan suci.  

2. Krisis spiritual, menurut Danah Zohar, merupakan krisis mendasar pada 

masyarakat modern saat ini.
8
 Dalam konteks ini, keberadaan spiritualitas 

menjadi penting bagi kehidupan manusia untuk mulai dilihat kembali 

                                                           

5
Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, (Surabaya: Karya Harapan, 2015) hlm.560  

6
 Ibid…, hlm.336  

7
 Ibid…, hlm.412 

8
 Danah Zohar and Ian Marshal, SQ: Spiritual Intelegence: The Ultimate Intelligence, great 

Britain, Bloombsbury, 2000, hlm.18 
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sebagai bagian integral kehidupannya. Karena pendidikan spiritual adalah 

pendidikan Islam yang berisikan ajaran yang berkaitan dengan Ilmu 

Tasawuf.
9
 Pendidikan agama semestinya diandalkan dan diharapkan 

mampu memberi solusi
10

 bagi permasalahan hidup saat ini, eksistensi 

pendidikan agama telah direduksi sebagai sekedar pendekatan ritual, 

simbol-simbol, memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, terkesan 

indoktrinatif, serta belum menyentuh pada pemahaman dan penghayatan. 

Sehingga nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan Islam perlu dijadikan acuan 

dalam melaksanakan proses pendidikan Islam. 

3. Al-Ghazali adalah tokoh terkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. 

Pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar keseluruh dunia Islam. Al-

Ghazali adalah orang yang pertama kali menggabungkan antara sufisme 

dan syariah dalam satu sistem. Al-Ghazali adalah orang yang banyak 

mencurahkan perhatiannya terhadap bidang pengajaran dan pendidikan.  

Oleh karena itu, Al-Ghazali melihat bahwa ilmu itu sendiri adalah 

keutamaan dan melebihi segala-galanya. Oleh sebab itu ilmu merupakan 

jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat serta sebagai 

alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berangkat dari pemikiran 

tersebut penulis tertarik untuk meneliti tasawuf Al-Ghazali dalam 

                                                           

9
 Ihsan Ilahi Dhahir, Sejarah Hitam Tasawuf, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm.5  

10
 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Th. 2003, (Jakarta: PT. Sinar 

Grafika, 2008), hlm.7  
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pendidikan Islam sehingga memunculkan nilai-nilai tasawuf sebagai acuan 

para aktifis yang terlibat dalam pendidikan Islam. Sebab Al-Ghazali lebih 

menitik beratkan pada pensucian hati dan jiwa untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt., tanpa mengabaikan aspek rasional atau akal sehingga 

keduanya berjalan secara seimbang. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam merupakan agama yang menghendaki kebersihan lahiriah 

sekaligus batiniah. Hal ini tampak misalnya melalui keterkaitan erat antara niat 

(aspek esoterik) dengan beragam praktek peribadatan seperti wudhu’ shalat dan ritual 

lainnya (aspek eksoterik). Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam 

yang memusatkan perhatiannya pada upaya pembersihan pada aspek bathiniah 

manusia yang dapat menggairahkan akhlak mulia. Jadi sebagai ilmu sejak awal 

tasawuf memang tidak bisa dilepaskan dari tazkiyah al-nafs (penjernihan jiwa). 

Upaya inilah yang kemudian diteorisasikan dalam tahap-tahapan pengendalian 

diri dan disiplin-disiplin tertentu dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga sampai 

pada suatu tingkatan (maqam) spiritualitas yang diistilahkan oleh kalangan sufi 

sebagai syuhud (penyaksian), wajd (perumpamaan), atau fana’ (peniadaan diri). 

Dengan hati yang jernih, menurut persfektif sufistik seseorang dipercayai akan dapat 

mengikhlaskan amal peribadatannya dan memelihara prilaku hidupnya. Karena 



7 

 

 

 

mampu merasakan kedekatan dengan Allah yang senantiasa mengawasi setiap 

langkah perbuatannya.
11

 

Dalam proses pendidikan, pendidik tidak hanya menjalankan alih fungsi ilmu 

pengetahun (transfer of knowledge), tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai 

(values) serta membangun karakter (character building) peserta didik secara 

berkelanjutan.
12

  

Untuk membentuk manusia yang berkarakter agamis dan mempunyai nilai-

nilai spiritual dalam dirinya diperlukan pendidikan yang terarah. Chairul Anwar 

dalam bukunya mengatakan: “Pendidikan yang terarah merupakan pendidikan yang 

berbasis pada prinsip-prinsip hakikat fitrah manusia dalam pendidikan. Artinya, 

pendidikan terarah adalah pendidikan yang bisa membentuk manusia secara utuh, 

baik dari sisi dimensi jasmani (materi) maupun dari sisi mental/ inmateri (ruhani, 

akal, rasa dan hati). 
13

 

Namun kenyataannya, detik ini seolah-olah terjadi pembiaran terhadap 

generasi Islam yang ada di sekolah umum untuk menjadi generasi yang berilmu, 

tetapi tidak beriman. Paradigma keliru yang membatasi ilmu agama pada institusi 

madrasah atau pesantren saja, secara perlahan akan menjauhkan Siswa sekolah umum 

                                                           

11
 Badruttaman Basya Al-Misriy,  Tasawuf Anak Muda; Anak Muda yang Bisa Menjaga 

Kesucian Hatinya Ia akan Memperoleh Kebahagiaan di Dunia dan Akhirat, (Pustaka Group, 2009), 

hlm.9  
12

 UU RI NOMOR 14 TAHUN 2005, Tentang Guru dan Dosen, pasal 8, (Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm.88  
13

 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan;Sebuah Tinjauan Filosofis, 

(Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), hlm.vi-vii  
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dari penanaman keimanan dan ketakwaan. Sayangnya, pihak sekolah seolah tidak 

menyadari hal demikian. Terjadi proses pembiaran paradigma tersebut menggerogoti 

pikiran penerus Islam. sehingga sebagian pakar mengatakan bahwa krisis multi 

dimensi yang melanda bangsa ini adalah merupakan bagian dari kegagalan 

pendidikan di Indonesia.
14

  

Kegagalan itu disebabkan oleh problematika masyarakat modern diantaranya  

desintegrasi ilmu pengetahuan, keperibadian yang terpecah, penyalahgunaan iptek, 

pendangkalan iman, pola hubungan materialistik, menghalalkan segala cara, stress, 

frustasi, kehilangan harga diri dan masa depannya.
15

 Problema masyarakat modern 

dalam kehidupan sosial dan politik yang ditandai dengan masih maraknya 

kemaksiatan khususnya dinegeri ini seperti, ketimpangan sosial, penindasan terhadap 

kaum lemah, praktik KKN dan sebagainya sebagaimana diakui oleh berbagai pihak. 

Itu berarti perkembangan tasawuf saat ini belum mencapai tahap yang ideal.   

Mengamati trend kehidupan yang disisakan oleh ekspansi gurita kapitalisme 

yang bukan saja mencuatkan gaya kehidupan yang materialistik-hedonistik, tetapi 

juga meniupkan rasa terancam dan kecemasan masyarakat. Sosok kehidupan yang 

penuh kebengisan, kesadisan, moralitas semakin tak berdaya, seakan tak lagi ada 

harapan dan cinta, lantas orang menyimpulkan, modernisasi dipandang gagal 

memberikan kehidupan yang lebih bermakna kepada manusia. Bagi setiap muslim 

                                                           

14
 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan 

Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.18. 
15

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.289. 
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yang sadar, pasti merasakan masih adanya tersisa benih harapan dan cinta, masih ada 

gairah dan optimisme dalam menapaki waktu. Keserakahan telah membunuh benih 

cinta dan harapannya, sehingga nurani tak kuasa lagi untuk berbisik asri. 

Demikianlah, dalam suasana kehidupan yang menyesakkan kemerdekaan nurani. 

Jadi dari beragamnya problematika diatas jelas bahwa peran nilai-nilai 

spiritual keagamaan menjadi sangat penting dalam setiap proses pendidikan yang 

terjadi di lembaga pendidikan karena terbentuknya manusia yang beriman dan 

bertakwa serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa peran dari nilai-nilai 

spiritual tasawuf. 

Al-Qur’an dan Hadis merupakan dua sumber ajaran Islam yang diyakini dapat 

memberikan rahmat bagi semesta alam. Sepanjang sejarah peradaban Islam, Al-

Qur’an dan hadits selalu menjadi inspirasi bagi kehidupan umat Islam, termasuk 

pendidikan. Praktik pendidikan umat Islam di bawah sinar Al-Qur’an dan Hadist 

terbukti telah melahirkan para ilmuwan Muslim yang karya-karyanya memberikan 

kontribusi bagi kemakmuran manusia di bumi.  

Dengan karya-karya yang monumental yaitu, Imam Al-Ghazali  berupaya 

menyuguhkan kepada masyarakat di masanya bahwa ternyata syariat tidaklah 

bertentangan dengan tasawuf. Hal yang menarik dalam ajaran tasawuf Al Ghazali 

yang sering dibincangkan adalah teori ma’rifat dan mukhasyafah, yang keduanya bila 

ditempuh dengan kerelaan jiwa akan mendapat merasakan kelezatan iman. Tingkatan 

ini yang menjadi prioritas para ulama tasawuf (sufi) yang sering disebut wihdatul 
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wujud. Dan untuk mejalani segala rutinitas demi mendapatkan kelezatan iman, Beliau 

seorang yang produktif menulis, karya ilmiah beliau sangat banyak sekali, selama 

hidup hampir 55 tahun dan sudah memulai menulis buku sejak usia 20 tahun. Buku 

yang beliau tulis hampir berjumlah 400 judul.
16

 

Tasawuf yang dibangun oleh Al Ghazali mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan tasawufnya Abu Yazid Al Bustami atau Abu Mansur Al Hallaj yang 

lebih cenderung kepada rasa cinta kepada Tuhan yang kemudian meninggalkan 

segalanya. Karakter tasawuf Al Ghazali adalah tasawuf yang religius sunni yang 

bertumpu pada kesucian rohani serta keluhuran budi  yang merupakan perwujudan 

paling otentik dan valid dari religiusitas seseorang. Tasawuf yang sunni inilah 

kemudian diterima oleh kalangan luas dan akhirnya mempunyai pengaruh yang 

begitu kuat di dunia Islam. 

Al Ghazali juga telah berhasil menghubungkan rumusan-rumusan dogmatik 

dan formal dari ilmu kalam ortodoks dengan ajaran agama yang dinamis. Sehingga 

beliaulah pelopor yang telah berhasil dan mampu menghidupkan kembali dua 

disiplin tersebut dengan semangat wahyu yang orisinil. Artinya dia telah memberi 

pelajaran yang sangat berharga kepada golongan skolastik murni serta mampu 

melenturkan watak dogmatis ajaran agama dan memasukkan dimensi yang vital 

                                                           

16
Assegaf, Rachman Abd, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam; Hadharah Keilmuan Tokoh 

Kelasik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.109.   
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diantara segi-segi lahiriah (eksoterik) dengan segi batiniah (esoterik).
17

 Pengaruh 

yang di timbulkan Al Ghazali sangat luas dalam perkembangan tasawuf, bahkan 

juga berimbas pada kehidupan kerohanian yang ada di nusantara, yang dibawa oleh 

wali songo dan para ulama yang belajar dari luar negri. 

Fenomena yang telah diuraikan menginspirasi penulis untuk menggali 

kembali nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali dan unsur pembaharuan yang terpendam 

dalam khazanah perkembangan pendidikan Islam dan menelusuri pula relevansinya 

dalam konteks modern. Berangkat dari uraian tersebut penulis terdorong untuk 

meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul, “Nilai-Nilai Tasawuf 

Al-Ghazali dalam Pendidikan dan Relevansinya dalam Konteks Modern.”  

 

D. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan judul di atas maka fokus masalah yang hendak peneliti kaji 

dalam skripsi ini adalah: 

1. Apasajakah Nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan Islam yang diajarkan Al-

Ghazali? 

2. Bagaimanakah Relevansinya dalam  konteks modern ? 

 

 

                                                           

17
Joko Tri Haryanto, Intelektualisme Tasawuf, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 126. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penulisan Skripsi 

Berpijak dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan Islam yang 

diajarkan Al-Ghazali. 

b. Untuk mengetahui relevansinya dalam konteks modern. 

2. Manfaat penulisan Skripsi 

a. Dengan meneliti dan mengkaji nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan 

Islam menurut Imam Al-Ghazali, maka diharapkan akan dapat 

meningkatkan wawasan dan usaha penghayatan serta pemahaman yang 

lebih komprehensif tentang nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali dalam 

pendidikan Islam dan Relevansinya dalam Konteks Modern. 

b. Kajian ini dilakukan sebagai salah satu acuan dalan mengarahkan 

peserta didik untuk dapat mengoptimalkan potensi diri agar dapat 

berperan sebagai manusia yang arif dan bijaksana dalam kehidupan 

bermasyarakat, serta menjadi insan kamil sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam. 
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F. Kajian Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, 

khususnya penelitian pendidikan Islam yang tujuan utamanya adalah 

mengembangkan aspek teoritis maupun aspek praktis yang bersumber dari Al-Qur’an 

(Tafsir Tarbawi), Sunnah (Hadits Tarbawi), serta konsep-konsep teoritik hasil ijtihad 

para pendidik Muslim.
18

 

Suasana pertentangan klaim jalan untuk mencapai kebenaran, ia telah 

mempelajari dengan cermat berbagai aliran utama Islam. Dan pada akhirnya setelah 

mengalami krisis intelektual ia menemukan tasawuf sebagai jalan yang paling valid 

untuk melihat kebenaran. Begitu kuatnya pengaruh pikiran Al-Ghazali yang bukan 

saja menata teologi Islam dan membersihkan tasawuf dari elemen-elemen yang tidak 

Islami, Al-Ghazali berhasil menjadikan tasawuf sebagai bagian integral dari ajaran 

Islam. Melalui Al-Ghazali tasawuf menerima ijma’ umat Islam. Al-Ghazali 

merupakan sosok intelektual yang menguasai banyak lapangan intelektual dengan 

aspirasi penguasa, sehingga wajar, kalau ia memperoleh popularitas disamping 

kemewahan. 

Deliar Noer menyebutkan ciri-ciri modern sebagai berikut:  

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

pendapat emosi. 

                                                           

18
 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam; Pengembangan Ilmu Berparadigma 

Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.30  
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2. Berfikir untuk masa depan yang lebih jauh, tidak hanya memikirkan masalah 

yang bersifat sesaat tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh. 

3. Menghargai waktu, bahwasannya waktu adalah sesuatu yang sangat 

berharga. 

4. Bersikap terbuka, yakni mau menerima kritik, saran, masukan, gagasan serta 

masukan perbaikan. 

5. Berfikir obyektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan 

kegunaannya bagi masyarakat.
19

 

Dari uraian singkat diatas, maka penelitian ini memfokuskan untuk menggali 

kembali nilai-nilai tasawuf Al-Ghazali dan unsur pembaharuan yang terpendam 

dalam khazanah perkembangan pendidikan Islam dan menelusuri pula relevansinya 

dalam konteks modern. Dengan harapan agar nilai-nilai tasawuf  tersebut dapat 

memberikan kontribusi dalam pendidikan Islam, khususnya di Indonesia. 

 

G. Kerangka Teori 

Chairul Anwar Mengatakan: Fitrah manusia dalam pendidikan Islam 

dimaknai sebagai sejumlah potensi yang menyangkut kekuatan-kekuatan manusia. 

Kekuatan tersebut meliputi kekuatan hidup, upaya mempertahankan dan melestarikan 

kehidupannya, kekuatan rasional (akal), dan kekuatan spiritual (agama). Ketiga 

                                                           

19
 http://nafiismawan.blogspot.co.id/2015/02/tasawuf-2.html, (diakses pada 19 Desember 

2016) 

http://nafiismawan.blogspot.co.id/2015/02/tasawuf-2.html
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kekuatan ini bersifat dinamis dan terkait secara integral. Potensialitas manusia inilah 

yang kemudian dikembangkan, diperkaya, dan diaktualisasikan secara nyata dalam 

tindakan manusia sehari-hari, baik secara vertikal maupun horizontal. Perpaduan 

ketiganya merupakan kesatuan yang utuh sehingga menjadikan manusia utuh menurut 

Islam.
20

 

 Oleh karenanya, pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan seluruh 

potensi yang dimiliki peserta didiknya pada pembelajaran pendidikan yang dilakukan. 

Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan sosok insan paripurna bagi peserta didik 

yang mampu melakukan dialetika pada semua potensi yang dimilikinya. Sehingga 

seluruh potensi tersebut mampu teraktualisasikan dalam wujud nilai-nilai ilahiah
21

 

atau nilai-nilai tasawuf (spiritual keagamaan). Disinilah fungsi nyata pendidikan 

sebagai media yang memberikan stimulus bagi perkembangan dan 

pertumbuhan potensi manusia seoptimal mungkin kearah penyempurnaan dirinya 

(Insan Kamil) „abdillah ataupun khalifatullah. 

 

 

 

 

 

                                                           

20
Chairul Anwar.., Op.Cit.hlm.15.  

21
 Ibid.., hlm.15 
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H. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan jenis 

penelitian ini yang digunakan adalah kepustakaan/ library research yaitu 

mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek 

penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu 

pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan.
22

 

 

2. Sumber Data 

Penelitian ini diambil dari sumber data sebagai berikut :  

a. Sumber Primer 

Sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya 

peneliti atau teoritis yang orisinil.
23

 Sumber Primer merupakan sumber 

pokok yang digunakan dalam penulisan ini yang relevan dengan 

pembahasan, sumber ini yaitu kitab: Pertama, Ihya Ulumuddin karya 

Imam Al-Ghazali, diterjemahkan dari Imam Ghazali‟s ihya Ulum-id-din 

(The Book Of Religios Learning) edisi Inggris Al-Haj Maulana Fazlul-

                                                           

22
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm.60-61   
23

 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, (Jakarta: 

RajaGrapindo Persada, 1996), 83.   
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Karim, M.A.B.L (Mantan Hakim), Islamic Book Services New Delhi, 

2001. Dalam hal ini penerjemahnya adalah Purwanto, kemudian 

diterbitkan oleh penerbit MARJA. Kedua,  Prof. Dr. Achmad Sanusi, 

Sistem Nilai; Alternatif Wajah-wajah Pendidikan; editor Yosal Iriantara, 

Cet.1, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2015.  

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan penunjang yang dijadikan alat bantu 

dalam menganalisa terhadap permasalahan yang muncul, sumber ini 

yaitu:  

1) buku karya Imam Al-Ghazali yang terakhir yaitu Imam Al-

Ghazali, Minhajul Abidin, Jalan Para Ahli Ibadah. Penerjmah, Abu 

Hamas As-CSasaky. Penyunting, Dr.Isma’il Ba’dillah, Mansyur 

Alkatiri.- Jakarta: Khatulistiwa Press, 2013. 

2) Prof. DR. HAMKA, Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf, 

Editor, Muh. Iqbal Santosa, Jakarta: Republika Penerbit 2016. 

3) Ramayulis, Ilmu pendidikan Islam, Jakarta:Kalam Mulia, 2010.  

4) Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam, Bandung: CV PUSTAKA 

SETIA, 2011. 

5) Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Bandung: 

ALFABETA, 2011. 
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6) Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 

Sutrisno, Suryanto, Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern, 

Jakarta: Kencana, 2015. Dan sumber-sumber laninnya yang 

relevansi dengan pembahasan. 

 

3. Pengumpulan Data 

a. Metode Dalam pengumpulan data penulis menggunakan : 

1) Metode Historis 

Metode ini digunakan untuk membuat rekonstruksi masa lampau 

secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan 

mengevaluasi dan mensintetis bukti-bukti untuk menegakkan fakta 

dan memperoleh kesimpulan yang kuat.
24

 Metode ini digunakan untuk 

mengungkap biografi dan pemikiran Imam Al-Ghazali. 

2) Metode Diskriptif 

Metode ini digunakan untuk membuat pencandraan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau daerah tertentu.
25

 Dalam hal ini digunakan untuk 

memaparkan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang nilai-nilai Tasawuf 

dalam pendidikan Islam dan relevansinya dalam konteks modern. 

                                                           

24
 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.53 

25
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.16 
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b. Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data 

literer yaitu bahan-bahan pustaka koheren dengan objek pembahasan 

yang dimaksud.
26

 Data yang ada dalam kepustakaan tersebut 

dikumpulkan dan diolah dengan cara: 

1) Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna 

antara yang satu dengan yang lain. 

2) Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan 

kerangka yang sudah diperlukan. 

3) Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan 

terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah, teori 

dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan 

tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. 

 

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, dipilah-pilah, diklasifikasikan dan 

dikategorikan sesuai dengan tema pembahasan yang diangkat. Proses 

                                                           

26
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1990), hlm.24  
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pengolahan data ini dilakukan dengan analisis isi (Content Analysis),  atau 

disebut juga analisis dokumen, yaitu mengungkapkan isi pemikiran tokoh 

yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang kelebihan dan 

kekurangannya.
27

 Analisis isi yaitu penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis.  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi yang 

hendak mendudukkan tinggi pada kemampuan manusia untuk berfikir 

reflektif, dan lebih jauh lagi menggunakan logika materiil dan 

probabilistik. Pendekatan ini juga mengangkat makna etika dalam berteori 

dan berkonsep. Obyek ilmunya tidak terbatas pada yang empirik (sensual), 

melainkan mencakup fenomena yang tidak lain dari pada persepsi, 

pemikiran, kemauan dan keyakinan subyek tentang sesuatu diluar subyek, 

ada sesuatu yang transenden, disamping yang aposteriorik.
28

  

Disini yang dianalisis adalah corak pemikiran tasawuf Al-Ghazali,  

nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan Islam, dan relevansinya dalam 

konteks modern yaitu dalam lingkup pendidikan Islam dan relevansinya 

dalam modern dengan tetap memperhatikan konteks dan latar belakang 

historis, kultural serta segala sesuatu yang mempengaruhi munculnya 

pemikiran tersebut.  

                                                           

27
 Sanapiah Fanasial, Metode Penelitian dan Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 

hlm.133.  
28

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan, Edisi I, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 

2004), hlm. 79. 
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Adapun metode analisis data yang dipakai adalah deskriptif, menurut 

Sanafiah Faisal metode deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan apa yang ada, baik mengenai kondisi atau hubungan 

yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung 

atau yang telah berkembang.
29

 Metode ini digunakan untuk menganalisis 

corak pemikiran tasawuf Al-Ghazali, nilai-nilai tasawuf dalam pendidikan 

Islam, dan relevansinya dalam konteks modern yaitu dalam lingkup 

pendidikan Islam dan relevansinya dalam modern sehingga diharapkan 

akan muncul wacana baru dalam dunia pendidikan pada umumnya, dan 

dunia pendidikan Islam pada khususnya. 

                                                           

29
 Sanapiah Fanasial.., Op.Cit.119. 


