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BAB III 

DESKRIPSI PEMIKIRAN IMAM Al-GHAZALI 

 

A. Biografi Imam Al-Ghazali 

Imam al- Ghazali lahir pada 450 H (1058 M) di desa Taberan distrik Thus, 

Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad. Gelarnya adalah “Hujjatul Islam” dan 

Gelar Wangsanya adalah Al-Ghazali. Nama ayahnya kurang begitu di kenal namun 

kakeknya adalah orang yang terpandang pada masanya. Ayahnya meninggal pada 

usia muda sehingga meninggalkan dia dalam asuhan ibu dan kakeknya. Al- Ghazali 

disebut-sebut sebagai nama sebuah desa di distrik Thus, provinsi Khurasan, Persia. 

Menurut maulana syibli Nu‟mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha 

pertenunan (Ghazzal) dan, karena itu, dia melestarikan gelar keluarganya “Ghazzali” 

(penenun).  

1. Pendidikan  

Pada saat ayah al-Ghazali, di percayakanlah pendidikan kedua anak laki-

lakinya, Muhammad dan Ahmad, kepada salah seorang kawan 

kepercayaannya. Dia memberikan kepada keduanya pendidikan dasar lalu 

mengirimkan ke Maktab swasta. Kedua anak itu mampu menghafal Al- 

Qur‟an dalam waktu singkat. Setelah itu, mereka mulai belajar bahasa arab. 
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Mereka kemudian di masukan ke sebuah madrasah bebas (independen). 

Setelah berapa waktu, Al-Ghazali meninggalkan desa kelahiran untuk 

menempuh pendidikan tinggi di Jurjan dan belajar di bawah bimbingan 

seorang ulama besar, Imam Abu Nashr Ismail. Al- Ghazali senantiasa 

mencatat perkuliahannya, tetapi dalam sebuah perjalanan, catatannya besama 

barang-barang lainnya di rampok orang. Memberanikan diri ia pergi ke kepala 

perampok untuk meminta agar mereka mengembalikan catatan kuliah yang 

bukan barang-barang miliknya. Catatan itu di kembalikan karena permohonan 

yang penuh harap tersebut.  

Kemudian masuk madrasah, Nizhamiah di Nisabur yang waktu itu adalah 

pusat pendidikan yang terpandang dan dipimpin oleh ulama tersohor bernama 

Imam Haramain, yang memiliki 400 orang murid. Tiga diantara sekitar 400 

orang itu kemudian menjadi ulama orang terkenal Harrasi, Ahmad bin 

Muhammad dan Al- Ghazali. Waktu gurunya wafat, Al-Ghazali demikian 

sedih sehingga meninggalkan Nisabur pergi ke Baghdad, ibu kota Khalifahan. 

Saat itu dia berumur 28 tahun.  

Di Baghdad, dia diangkat Rektor Madrasah Nizhamiyah oleh Nizham Al-

Mulk, wazir kepala sang penguasa Turki Malik Syah. Diangkat pada usia 

muda untuk jabatan yang begitu tinggi. Kemasyhurannya sebagai ulama besar 

menyebar luas dan jauh. Banyak penguasa dan kepala suku datang kepada 
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Imam Al-Ghazali untuk mendapatkan fatwa dalam perkara teologi dan soal 

mengurus Negara.  

2. Perkuliahan Imam Al-Ghazali 

Ratusan ulama, pejabat khalifahan dan bangsawan yang berkuasa 

menghadiri perkuliahan Imam Al- Ghazali yang disampaikan dengan penuh 

pemikiran, argument dan alasan. Kebanyakan bahan pekuliahannya kemudian 

di catat oleh Sayyaid bin Fariz dan Ibn Lukban. Keduanya mencatat kira-kira 

183 bahan perkuliahan yang lalu di kumpul dalam satu kitab bernama Al- 

Majalis Al- Ghazzaliyah. 

Pikiran Imam besar ini kemudian berpaling kepada usaha untuk meraih ke 

tinggian spiritual. Keadaan dan alasan yang menununtun pikiran berpaling 

kepada usaha tersebut di tulis dalam bukunya, Munqidz min adh- dhalal 

(selepas dari kesesatan). Dia adalah pengikut Imam Syafi‟i dalam usia 

mudanya, tetapi di Baghdad dia bergaul dengan banyak orang dari berbagai 

mazhab fikih, pemikiran, dan gagasan: Syi‟i, Sunni, Zindiqi, Majusi Teolog 

Skolastik, Kristen, Yahudi, Ateis, Penyembah api dan barhala. Selain itu, di 

Baghdad terdapat pula kaum Deis, materialis, Naturalis, dan Pilosof. Mereka 

sering bertemu dalam adu argumentasi dan berdebat. Ini demikian 

berpengaruh pada pemikiran Imam sehingga seluruh kehidupannya berubah 

total dan mulai mencari kebenaran dengan penalaran yang bebas. Gagasan 

lamanya mulai surut dan dia mulai hidup dalam keraguan dan kegelisahan. 
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Kemudian dia cenderung kepada sufisme. Namun disini, amalan- amalan 

praktis lebih diisyaratkan dari pada semata-mata percaya. Diilhami oleh 

gagasan tersebut ia meninggalkan kedudukan terpandangnya di Baghdad. 

Menggunakan pakaian sufi dan menyelinap meninggalkan Baghdad disuatu 

malam pada 488 H.
1
 

3. Al-Ghazali Mengajar dan Menulis 

Pada tahun 488 H Al-Ghazali pergi menunaikan ibadah haji yang 

kemudian dilanjutkannya mengunjungi Syam dan Baitul Maqdis 

kemudian ke Damaskus. Pada masa itulah ia mengarang kitab Ihya’ 

Ulumuddin. Pada masa itu hidup dengan amat sederhana, berpakaian 

kasar, mengurangi makan dan minum, banyak mengunjungi masjid dan 

desa, serta melatih diri dengan banyak beribadah kepada Allah SWT. 

Kemudian ia kembali ke Baghdad dan mengajarkan kitab Ihya’ 

Ulumuddin. Lalu ia kembali ke perguruan tinggi Nizhamiyah, Nisabur. 

Akhirnya ia kembali ke kampung halamannya Thus dengan membangun 

sebuah madrasah di sana untuk ulama-ulama fiqih dan pondok untuk para 

                                                           
1
 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Buku Pertama; Biografi Imam al-Ghazali, Ilmu,Iman, Penerj. 

Purwanto, Ed.Irwan Kurniawan, Cet.1,(Bandung: Marja, 2014), hlm.11-12 
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sufi. Di sini ia menghabiskan sisa hidupnya untuk memberi pelajaran 

kepada para penuntut ilmu.
2
 

4. Al-Ghazali Wafat 

Al-Ghazali wafat di kota Thus, di  Desanya asalnya, Taberan, pada 14 

Jumadil Akhir 505 H bertepatan dengan tanggal 19 Desember 1111 M. 

Ibn jauzi menceritakan kisah kematiannya. Ia berkata,” pada senin dini 

hari menjelang subuh, dia bangkit dari tempat tidurnya, menunaikan shalat 

subuh, lalu menyuruh seorang pria untuk membawakan kain kafan 

kepadanya. Selain kain itu diberikan ia mengangkatnya hingga ke mata 

lalu berkata‟ perintah Tuhan untuk di taati‟ ketika mengatakan demikian, 

ia meluruskan kaki dan menghadap kiblatnya sesaat kemudian ia bernafas 

untuk terahir kalinya. Beliau meninggal sebelum langit  menguning ( 

menjelang pagi hari). Sang  Imam meninggalakan 3 orang putri dan 

seorang putra ( Hamid) yang telah meninggalkannya terlebih dahulu.
3
  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Achmad Sarbanun, Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Catatan Diskusi Perkuliahan, 

(Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Guru Raudathul Athfal Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2013), hlm.95 
3
 Imam al-Ghazali,Op.Cit,hlm.13-14  
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B. Karya-Karya Imam Al-Ghazali 

Beliau seorang yang produktif menulis. Karya  ilmiah beliau sangat banyak 

sekali, selama hidup hampir 55 tahun dan sudah menulis buku sejak usia 20 tahun. 

Buku yang beliau tulis hampir berjumlah 400 judul.
4
 Diantara karyanya yang terkenal 

ialah: 

1. Bidang Teologi 

a. Hujjat al-Haq (Proof of the Truth) 

b. (1095) al-Iqtisad fi’l-‘ttiqad (The Middle Part in Theology), ed. I.A. 

Qubukcu and H. Atay, Ankara: Nur Matbaasi, 1962; Partial trans. A-

R. Abu Zady, Al Ghazali on Divine Predicates and Their 

Properties,Lahore: shaykh Muhammad Ashraf, 1970; trans. M. Asin 

Palacios, El justo medio en la creencia, Madrid, 1929. (bersisi tentang 

penjelasan tentang sistem teologi Asy‟ariyah dari pemikiran al- 

Ghazali).  

c. Al- maqsad al- asna fi shara asmara, Allahu al- husna (The best 

means in explaining Allah’s Beautiful Names).  

d. Jawahir Al- Qur’an wa duraruh (jewels of the Qur’an and its Pearls). 

e. Fayasl al-tafriga bayn al-islam wa-l-zandaqa (The Criterion of 

Distinction between Islam and Clandestine Unbelief). 

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

Kelasik, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.109. 
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f. (1106-7) Mishkat al-anwar (The Niche of the Light), ed. A. Afifi, 

Cairo, 1964; trans. WH.T Gaidner, Al-Ghazzali’s Mishkat al-Anwar, 

London: The Royal Asatic Sosiety, 1924; repr. Lahore: Shaykh 

Muhammad Ashraf, 1952; R Deladriere, Le Tabbernacle des 

Lumiieres, Paris: Editions du Seuil, 1981; A. E. Elschazli, die Nische 

der Licter, Hambunrg: Felix Meiner, 198. (berisi penjelasan Al-

Ghazali tentang falsafah mistik dalam fase akhirnya) 

g. Tafsir al-yaqut al-ta’wil. 

 

2. Bidang Tasawuf 

a. (1095) Mizan al-‘amal (The Balance of Action), ed. S. Dunya, Cairo: 

Dar al-Ma‟arif, 1964; trans. H Hachem, Ghazali: Critere de I’action, 

Paris: Maisonneuve, 1945. (berisi tentang penjelasan teori etika al-

Ghazali). 

b. (1096-7) Ihya’ ‘ulum al-din (The Revival of the Religious Sciences), 

Cairo: Matba‟ah Lajnah Nashr al-Thaqafah al-Islamiyyah, 1937-85 

vols (karya Al-Ghazali tentang ilmu-ilmu agama dalam Islam). Buku 

ini merupakan karya tulis Al-Ghazali yang paling penting. 

c. Bidayat al-hidayah (Beginning of Guidance). 

d. Kimiya-yi sa‟adat (The AlChemy of Happines) [a resume of Ihya‟ul 

ulum in Persian]. 

e. Nasihat al-mulk (Counseling Kings) [in Persian]. 
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f. (c. 1108) al-Munqidh min al-dalal (The Deliverer from Error), ed. J. 

Saliba and K. Ayyad, Damascus: Maktab al-Nashr al-„Arabi, 1934; 

trans. W M. Watt, The Faith and Practice of al-Ghazali, London: 

Allen & Unwin, 1953; trans. R.J. McCarthy, Freedom and 

Fulfillment: An Annotated Translation of al-Ghazali’s al-Munqidh 

min al-Dalal and Other Relevant Works of al-Ghazali, Boston, MA: 

Twayne, 1980. (berisi tentang otobiografi al-Ghazali).   

g. Minhajul al-‘Abidin (Methodologi for the Worshipers). 

h. (1097) al-Risala al-Qudsiyya (The Jerusalem) Epistle), ed. And trans. 

A.L. Tibawi, „Al-Ghazali‟s Tract on Dogmatic Theology, The 

Islamic Quartely 9 (3/4), 1965: 62-122 . (berisi rangkuman dari 

sistem teologi al-Ghazali yang kemudian digabungkan dengan Ihya’). 

 

3. Bidang Falsafah 

a. (1094) Maqasid al falasifa (The Intentions of the Philosophers), ed. S 

Dunya, Cairo: Dar al-Ma‟arif, 1961. (ringkasan dari falsafah Islam 

sebagaimana dipresentasikan oleh Ibn Sina). Buku ini ditulis di awal 

kehidupan al-Ghazali dalam hal falsafah dan menyatakan teori-teori 

dasar dalam falsafah, utamanya dipengaruhi oleh karya tulis Ibn Sina. 

b. (1095) Tahafut al falasifa (the Incoherence of the Philosophers), ed. 

M. Bouyges, Beirut: Imprimerie Catholique, 1927; trans, S.A. Kamah, 

Al-Ghazali’s Tahafut al-Falasifah, Lahore: Pakistan Philosophical 
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Congress, 1963. (berisi penolakan al-Ghazali terhadap falsafah Islam). 

Dalam buku ini al-Ghazali menolak falsafah Yunani dengan merujuk 

pada Ibn Sina dan al-Farabi, dimana Ibn Rusyd menulis buku 

penolakannya yang terkenal yaitu: Tahafut al-tahafut (The 

Incoherence of the Incoherence). 

c. (1095) Mi’yar al-‘ilm (The Standard Measure of Knowledge), ed. S 

Dunya, Cairo: Dar al-Ma‟arif, 1961. (berisi catatan ringkas dari logika 

Aritoteles). 

d. (1095) Mikhakk al-nazar fi’il-mantiq (The Touchstone of Proff in 

Logic), ed. M.al-Nu‟mani, Beirut: Dar al-Nahdah al-Hadithah, 1966. 

(berisi tentang logika Aristoteles). 

e. (1095-6) al Qistas al-mustaqim (The Just Balance), ed. V. Chelhot, 

Beirut: Imprimerie Catholique, 1959; trans, V Chelhot, „Al-Qistas al-

Mustaqim et la connaissance rationnelle chez Ghazali‟, Bulletin 

d‟Etudes Orientales 15, 1955-7: 7-98; trans. D.P Brewster, Al- 

Ghazali: The Just Balance, Lahore: Syaikh Muhammad Asharaf, 1978. 

(berisi tentang upaya mengurangi aturan logika dari Al- Qur‟an dan 

untuk menolak paham Ismaliyah).  
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4. Bidang fikih  

a. Fatawy al- Ghazali (Verdicts of al- Ghazali).  

b. Al-Wasit fi al-Mahsab (The medium [digest] in the Jurisprudential 

school).  

c. Kitab Tahzib al-Isul (Prunning on Legal Theory).  

d. (1109) al-Mustafa min „Ilm al-Usul (The Essentials of the Islamic 

Legal Theory), Cairo: al- Matba‟ah al- Amiriyyah, 1322-4 AH. (berisi 

penjelasan dan standar kerja dari ushul fikih mashab Syafi‟i).  

e. Asaa al-Qiyas (Foundation of Analogical reasoning).  

Lain-lain (Dihimpun dan diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 

Beirut, 2011).  

a. Al-Hikmah fi Makhluqat Allah ‘Azza wa Jalla.  

b. Ma’arij al-Salikin. 

c. Raudlah al-Thalibin wa ‘Umdah al- Salikin.  

d. Qawa’id al-‘Aqa’id fi Tauhid.  

e. Minhaj al-‘Arifin.  

f. Al-Rasalah al-Laduniyah. 

g. Faishal al-Tafriqah.  

h.  Ayyuha al-Walad.  

i. Risalah al-Thair.  

j. Al-Risalah al-Wa’diyah. 
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k. Al-Madlnun bihi ‘Ala Ghairi Ahlihi. 

l. Al-Ajwibah al-Ghazaliyah fi al-Masail al-Ukhrawiyah.  

m. Bidayah al-Hidayah.  

n. Al-Adab fi al-Din. 

o. Al-Qawa’id al-‘Asyrah. 

p. Al-Kasyf wa al-Tabyin fi ‘urwah al-Khalq Ajma’in.  

q. Sirr al- Alamin wa Kasyf ma fi al-Daraini.  

r. Al- Durrah al-Fakhirah fi Kasyfi ‘Ulum al-Akhirah.  

s. Al-Munqidz min al-Dlalal.   

t. Qanun al-Ta’wil.  

u. Al-AHadist al-Qudsiyah. 

 

C. Pandangan Al-Ghazali Mengenai Kerusakan Ilmu 

Al-Ghazali memberi nama kitabnya yang paling masyhur itu dengan nama 

Ihya’ Ulumuddin yang berarti menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nama ini 

menyiratkan kegelisahan al-Ghazali yang menilai ilmu Agama pada masa itu telah 

dianggap mati. Yang dimaksud mati disini adalah bahwa ilmu agama telah 

kehilangan makna hakikinya. Al-Ghazali merasakan semakin langkanya ulama-ulama 

akhirat, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu dengan tujuan ikhlas mencari ridha 
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Allah SWT. keadaan inilah yang dimaksud oleh al-Ghazali dengan matinya ilmu 

Agama.
5
 

Pangkal dari rusaknya ilmu menurut Imam Al-Ghazali adalah karena rusaknya 

tujuan mempelajarinya. Hal ini terkait dengan kebersihan niat dimana orang-orang 

belakangan yang mencari ilmu untuk tujuan selain dari mencari keridhaan Allah. 

Inilah yang hendak diperbaiki Al-Ghazali melalui buku Ihya’ Ulumuddin ini sehingga 

Al-Ghazzali memulai bukunya dengan pembahasan konsep ilmu. Bab ilmu ini 

terdapat pada kitab Ibadah yang uraiannya mencakup tentang keutamaan ilmu, 

masalah perdebatan, adab guru dan murid, bahaya-bahaya ilmu serta kriteria ulama 

akhirat dan ulama dunia. Penempatan ini diawal ini menunjukkan bahwa pemahaman 

terhadat konsep ilmu menjadi kunci penting agar penuntut ilmu terhindar dari 

penyimpangan tersebut diatas. 

 

D. Konsep Ilmu menurut Al-Ghazali 

1. Penggolongan Ilmu 

Al-Ghazali menilai bahwa ilmu harus diletakkan kembali pada 

tempatnya yang sesuai. Agar bisa meletakkan ilmu pada tempatnya. Tentu perlu 

diketahui dimana letak ilmu itu masing-masing sehingga Al-Ghazali membuat 

banyak penggolongan ilmu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Secara umum ilmu 

                                                           
5
 Achmad Sarbanun, Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Catatan Diskusi Perkuliahan, 

(Bandar Lampung: Jurusan Pendidikan Guru Raudathul Athfal Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung, 2013), hlm.97. 
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itu dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu ilmu syariah dan 

bukan syariah.
6
 

 

a. Ilmu syariah 

Ilmu syariah yaitu ilmu yang berasal dari para Nabi dan Rasul yang 

tidak diperoleh melalui perantaraan akal (seperti berhitung), atau melalui 

percobaan (seperti kedokteran), atau juga melalui pendengaran (seperti 

bahasa). Semua ilmu syariah merupakan ilmu terpuji. Terpuji di sini dapat 

diartikan sebagai ilmu yang dapat memberikan kebaikan (manfaat) baik bagi 

yang mempelajarinya maupun orang lain. Ilmu syariah dibagi  lagi menjadi 

dua kelompok: 

1) Fardhu ‘ain, yaitu yang wajib bagi setiap muslim 

2) Fardhu Kifayah, yaitu ilmu yang wajib bagi sebagian muslim 

b. Ilmu bukan syariah, yaitu semua ilmu yang diluar pengertian ilmu 

syariah. Ilmu ini dapat digolongkan menjadi: 

1) Terpuji. Ilmu ini terbagi dalam dua kelompok yaitu  

a) lmu fardhu kifayah 

b) Ilmu utama, yaitu ilmu yang bukan fardhu tetapi bermanfaat 

untuk melengkapi atau menyempurnakan ilmu-ilmu fardhu 

contohnya, detail-detail ilmu kedokteran atau matematika. 

                                                           
6
 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam; Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif-Normatif, (Jakarta: 

Amzah, 2016), hlm.171  
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2) Mubah, yaitu ilmu yang dalam tinjauan agama tidak membawa 

kebaikan maupun keburukan bagi yang mempelajarinya atau 

orang lain. Contohnya ilmu puisi atau ilmu sejarah. Tercela, yaitu 

ilmu yang membawa keburukan bagi yang mempelajarinya atau 

orang lain. Contohnya adalah ilmu sihir. 

2. Ilmu Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah  

Para ulama umumnya sepakat bahwa ada ilmu yang fardhu bagi setiap 

muslim (fardhu ‘ain) dan ada yang fardhu bagi sebagian muslim (fardhu 

kifayah). Disebut fardhu karena jika ilmu ini tidak diketahui maka individu 

muslim (di dalam fardhu ‘ain) atau segolongan muslim (di dalam fardu 

kifayah) terancam mendapat dosa dan murka Allah.
7
 

Menurut Al-Ghazali ilmu fardhu ‘ain sangat bergantung dengan 

keadaan hidup seseorang. Kewajiban menuntut ilmu ini berubah dari waktu ke 

waktu sesuai dengan perubahan yang terjadi pada orang tersebut. Hal ini 

didasarkan bahwa keadaan yang berbeda akan menuntut kewajiban yang 

berbeda pula. Demikian juga hal ini ditegaskan Al-Qur‟an dalam surat al-

Baqarah (2;286) 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

Al-Ghazali membagi lagi ilmu fardhu ‘ain ini dalam dua kelompok, 

yaitu ilmu mukhasyafah dan mu‟amalah. Ilmu mukhasyafah adalah ilmu yang 

wajib diketahui saja dan ilmu inin hanya dicapai ketika hati telah bersih dari 

                                                           
7
 Ahmad Sarbanun.., Op.Cit.., hlm.98  
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berbagai sifat tercela. Sedangkan ilmu mu’amalah adalah ilmu yang wajib 

diketahui dan diamalkan. Al-Ghazali hanya membahas ilmu mu’amalah tapi 

tidak membahas ilmu mukhasyafah karena ilmu ini sulit dipahami dan 

diuraikan. Namun demikian, menurut Al-Ghazali ilmu mukhasyafah dapat 

dicapai dengan mengamalkan ilmu mu‟amalah. Ilmu mu’amalah mencakup 

tiga hal, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan (i’tiqad), perintah dan 

larangan. 

Keyakinan kepada dua kalimah syahadah ini menimbulkan kewajiban 

baru yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah sehingga 

muncul cabang ilmu mu‟amalah yaitu pengetahuan  tentang perintah dan 

larangan. Namun, pengetahuan mengenai perintah dan larangan tidak cukup 

hanya diketahui saja tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan.
8
 Dalam 

pengertian ini Al-Ghazali menegaskan keterkaitan antara ilmu dengan amal 

dan kesempurnaan ilmu terwujud dalam kesempurnaan amal.  

Al-Ghazali  menjelaskan bahwa setelah mempelajari dan mengetahui 

dua kalimah syahadat muncul baginya kewajiban shalat, oleh karena ia wajib 

mengetahui ilmu tentang shalat termasuk juga pengetahuan tentang bersuci 

(thaharah) karena untuk bisa shalat seseorang diwajibkan bersuci lebih dulu. 

Demikian juga ketika ia mulai memiliki harta maka ia wajib mengetahui ilmu 

tentang zakat. Mendekati ramadhan ia sudah harus membekali dirinya dengan 

pengetahuan tentang ibadah shaum. Ketika akan datang musim haji sedangkan 

                                                           
8
 Ibid.., hlm.99  
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ia harus memenuhi semua syarat untuk bisa berangkat haji maka ia dwajibkan 

untuk mempelajari ilmu tentang ibadah haji sebelum berangkat 

menunaikannya. Semua ini adalah ilmu mu’amalah terkait dengan perintah. 

Termasuk juga dalam ilmu fardhu’ain menurut al-Ghazali adalah 

mengetahui hal-hal membinasakan yaitu keadaan-keadaan hati yang tercela 

seperti sombong, ujub, riya‟ dengki, dan lain-lain. Seorang manusia tidak 

akan luput dari cobaan keadaan hati seperti ini dan menghilangkan sifat-sifat 

ini merupakan suatu fardhu ‘ain. Jika ia jatuh ke dalam keadaan ini maka ia 

akan mendapat dosa, oleh karena itu ia harus mengetahui hal-hal yang terkait 

dengan sifat-sifat tercela ini.
9
  

 

E. Gambaran Umum Nilai-Nilai Tasawuf dan Situasi Zaman Modern 

1. Gambaran Umum Nilai-Nilai Tasawuf  

Menurut al-Ghazali, jalan para sufi dalam tasawuf, baru dapat direalisir 

apabila telah dapat dilumpuhkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan 

diri dari sifat-sifat yang buruk, sehingga qalbu dapat terbebas dari pengaruh 

segala sesuatu selain Allah. Dengan demikian, menurutnya, jalan sufi adalah 

panduan ilmu dan amal, sedangkan buahnya adalah moralitas, hal ini berarti, 

bahwa tasawuf adalah semacam pengalaman dan perjuangan yang berat, melalui 

belajar dan penyucian rohani sehingga tasawuf diperoleh melalui ketersingkapan 
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batin. Karena keyakinannya terhadap kebenaran jalan para sufi, maka al-Ghazali 

berhasil mendeskripsikan jalan menuju Allah dalam karya besarnya, Ihya 

Ulumuddin. Rentetan perjalanan itu bermula dari beolah rasa dan berolah jiwa, 

sehingga sampai kepada ma‟rifat, yang menuju kebahagiaan atau sa‟adah. 

  

Langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki diantaranya yaitu: 

a. Tobat  

Tobat berarti penyesalan atau menyesal karena melakukan suatu 

perbuatan dosa dengan jalan berjanji sepenuh hati tidak akan lagi 

melakukan dosa atau kesalahan yang sama dan kembali kepada Allah. 

 

b. Sabar dan Syukur 

Sabar dan syukur adalah salah satu tingkat (maqam) yang penting 

bagi keberagaman seseorang dan salah satu kedudukan (stasiun) penting 

bagi para salikin (orang yang menempuh perjalanan) menuju Allah 

Ta’ala.
10

 Dalam rangka menempuh perjalanan menuju Allah ada beberapa 

jenis sabar. Pertama, adalah sabar terhadap kesukaran yang di alami oleh 

tubuh, sabar terhadap bahaya dan kecelakaan yang datang tiba-tiba. Ketika 

hendaknya menerima dengan sabar sesuai dengan perintah dan ajaran 

agama. kedua adalah sabar dari dorongan nafsu perut dan seksual. 
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Bersabar dari nafsu makan dan seksual di sebut „iffah (pengendalian atau 

pemeliharaan diri).
11

 

Cara mengungkapkan syukur seorang hamba ada tiga yaitu, dengan 

hati, lisan, dan anggota tubuh. Bersyukur dengan hati adalah berdo‟a untuk 

kebaikan bagi semua kaum dan mukmin dan semua manusia serta 

menghargai kehendak tersebut. Bersyukur dengan lidah adalah memuji 

Allah Ta’ala dalam setiap situasi dan kondisi. Bersyukur dengan anggota 

tubuh berarti memanfaatkan dan mendayagunakan anggota tubuh itu untuk 

beribadah kepada Tuhan dan mencegah atau menghindarkan anggota 

tubuh dari segala perbuatan dosa dan maksiat yang di larang oleh Allah 

Ta’ala.
12

 

 

c. Fakir dan Zuhud 

Fakir atau miskin adalah tidak memiliki sesuatu yang 

dibutuhkan.maka yang tidak memiliki sesuatu yang tidak di butuhkannya 

tidak dapat disebut fakir, apabila kita memiliki apa yang kita butuhkan dan 

mampu mendapatkannya, maka kita bukanlah seorang yang fakir. Dalam 

pengertian ini setiap manusia (makhluk) adalah fakir kecuali Allah swt. 

karena Dia maha kaya lagi maha kekal. Allah swt berfirman dalam Al-

Qur‟an:  

                                                           
11

 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Ibid, hlm.71 
12

 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Ibid, hlm.87  



66 
 

66 
 

“Dan Allahlah yang maha kaya, sedangkan kamu adalah orang-orang 

yang membutuhkan-Nya.” (QS. Muhammad 47:38).  

Inilah pengertian fakir atau miskin dalam pengertian yang paling 

luas. Namun yang kami maksud disini pengertian fakir dalam kaitannya 

dengan ketiadaan harta.  Sebenarnya tingkat yang paling tinggi adalah 

zuhud yaitu tingkatan dimana seseorang tidak menyukai dan membenci, 

tidak bergembira dan tidak bersedih ketika ia memiliki harta atau tidak. Ia 

tentram, puas, dan ridha dengan „hati yang kaya‟. Ia tidak membedakan 

harta yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Karna ia memandang 

bahwa semua itu semata-mata hanya miliklah Allah swt.
13

 

Zuhud adalah menjauhkan diri atau berpaling dari sesuatu dalam 

rangka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik darinya, yang sudah 

barang tentu harus di dekati.
14

 Tanda-tanda zuhud secara batiniah ada tiga. 

pertama , bagi seorang zuhud yang sejati tidak akan akan gembira dengan 

memilki sesuatu dan tidak akan sedih dengan tidak memiliki sesuatu itu. 

Allah swt berfirman,  

“Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari mu dan 

supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang di berikan-Nya 

kepadamu.” (QS Al-Hadit 57: 23).  
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 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Ibid, hlm.155-156 
14
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Kedua bagi seorang zuhud baik ujian atau hinaan tidak ada bedanya, 

sama saja. Ketiga, hati seorang zuhud hanya mencintai Allah semata, tidak 

ada lain ia hanya menghamba dan beribadah kepada Allah.
15

 

 

d. Tauhid dan Tawakal 

Tawakkala (diindonesiakan menjadi tawakal__ penerj.) atau 

kepasrahan atau kebersandaran hanya semata kepada Allah adalah salah 

satu maqam dan tahap kemajuan keberagamaan seorang mukmin. bahkan 

dapat dikatakan bahwa ia merupakan tahap tertinggi dari tahap-tahap 

orang yang berusaha untuk selalu dekat dan mendekatkan diri kepada 

Allah Swt atau al-muqarrabin. 

Imam Al-Ghazali mengungkapkan Empat Tingkat Tauhid yaitu: 

tingkat pertama tauhid dapat diibaratkan kulit luar dari sebutir buah 

kelapa, tingkat kedua adalah kulit dalamnya atau sabutnya, tingkat ketiga 

adalah isinya atau daging buat kelapa, sedangkan tingkat keempat tauhid 

diibaratkan sebagai isi dari isi buah kelapa, maksudnya minyak buah 

kelapa. 

Pada tingkat tauhid yang pertama, yaitu orang yang menyatakan 

dengan lisannya ucapan la ilaha illallah. Maka ia akan dapat selamat dari 

pedang dan tumbak di dunia. Pada tingkat yang kedua, yaitu orang 

membenarkan dengan hatinya pernyataan La ilaha illallah berarti ia 
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mempercayai ucapan tersebut dengan makna batinnya. Orang yang 

bertauhid dengan lisan dan hatinya. Niscaya akan selamat dari hukuman 

dan adzab di akhirat. Pada tingkat yang ketiga, seseorang memahami, 

menyadari dan menyaksian bahwa hanya Allah-lah yang menjadi sebab 

dari segala amal-perbuatannya. Adapun tingkat tauhid yang keempat 

adalah puncak atau batas tertinggi keislaman seorang hamba sebagaimana 

dilukiskan oleh firman Allah Azza wa Jalla berikut:  

               ...   

“Barangsiapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk, niscaya Dia 

 

 melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam…” (QS Al-An‟am 

6: 125). 

 

e. Cinta dan Rindu 

Cinta kepada Allah (mahabbah) adalah tujuan atau maksud yang 

paling akhir di antara tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang hendak 

dicapai oleh seorang hambah. Cinta kepada Allah adalah tahap atau 

maqam tertinggi di antara tahap-tahap atau maqam-maqam orang yang 

berjalan menuju Allah Swt. 

Mahabbah adalah salah satu istilah yang selalu berdampingan 

dengan ma’rifah, karena nampaknya manivestasi dari mahabbah itu 

adalah tingkat pengenalan kepada Tuhan yang disebut ma‟rifat. Al-Hubb 

mengandung pengertian terpadunya seluruh kecintaan hanya kepada Allah 
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yang menyebabkan adanya rasa kebersamaan dengan-Nya. Seluruh jiwa 

dan segenap ekspresinya hanya diisi oleh rasa cinta dan rindu kepada 

Allah, rasa cinta dan rindu yang tumbuh karena keindahan dan 

kesempurnaan Dzat Allah.
16

 

Atas syair yang dilantunkan Rabi‟ah al-Adawiyah, Al-Ghazali 

mengatakan: “yang dimaksud dengan cinta kerinduan itu ialah cinta 

kepada Tuhan, karena kasih sayang, rahmat dan iradah Allah telah 

sampai kepadanya”. Karena Allah telah menganugerahkan roh, sehingga 

ia dapat menyebut dan dekat dengan-Nya.
17

 

 

f. Kehendak Atau Niat 

Menurut Al-Ghazali, amal tidak akan sempurna jika tidak 

mempunyai tiga hal yaitu ilmu (‘ilm), kehendak (iradah) dan kekuatan 

(qudrah). Agar terwujudnya suatu perbuatan, seseorang pertama-tama 

harus mempunyai ilmu, kemudian niat (kehendak) untuk berbuat dan harus 

diikuti dengan perbuatan itu sendiri. Tanpa ilmu tentang suatu perbuatan 

yang akan dikerjakan atau tentang sesuatu maka seseorang tak akan 

berniat (berkehendak) untuk melakukannya atau memiliki sesuatu itu. 

Tanpa kehendak terhadap suatu perbuatan, niscaya tidak ada gerakan 
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 A. Rivay Siregar, Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2000), hlm. 

124.   
17

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, Cet-12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 

hlm.187. 
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anggota tubuh untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Dengan demikian 

perbuatan adalah buah atau hasil dari kehendak (niat), sedangkan 

kehendak merupakan buah atau hasil dari ilmu. 
18

 

 

g. Al-Muraqabah dan Al-Muhasabah 

Al-Muraqabah berarti upaya mengawasi dan menjaga diri atau 

meditasi. Sedangkan al-Muhasabah berarti upaya perhitungan (diri), 

evaluasi diri atau introspeksi diri. Allah Swt berfirman,  

                  

                       

“Kami akan memasankan timbangan yang tepat pada hari kiamat, 

maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika 

(amalan itu )hanya seberat biji sawi pun pasti Kami akan 

mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat 

perhitungan. ” (QS. Al-Anbiya 21: 47).
19

 

Al-Muraqabah adalah perhatian, penjagaan atau pengawasan diri 

untuk selalu mengarahkan hati kepada Allah Swt. yang senantiasa 

mengawasi dan menjaga manusia. Al-Muraqabah adalah suatu 

keadaan penjagaan hati yang membuahkan hasil yang disebut ma’rifah 

dan keadaan hati itu juga mendorong perbuatan yang dilaksanakan 
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 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Op.Cit., hlm.341  
19

 Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Ibid, hlm.357  
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oleh anggota tubuh dan juga hati. Karena itu al-muraqabah berarti 

suatu keadaan hati yang senantiasa sibuk dengan-Nya, selalu 

mengarahkan hati kepada sang pengawas yang Maha Mengawasi dan 

selalu memperhatikan agar hati tetap sibuk memperhatikan-Nya. 

Ma’rifah adalah buah hasil dari keadaan hati yang seperti ini. 

Makna ma’rifah adalah ilmu bahwa Allah melihat dan mengawasi 

segala isi hati manusia, mengetahui rahasia-rahasianya, melihat setiap 

amal perbuatan manusia dan mengetahui dengan sebaik-baiknya setiap 

apa yang diusahakan manusia. Sedangkan manusia hanya dapat 

melihat perbuatan lahiriah orang lain, amalan yang tampak oleh mata. 

Orang yang mempunyai kepercayaan yang kuat dan kokoh pada 

ma’rifah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Swt. (al-

muqarrabin).
20

 

Al-Muhasabah atau mengadakan hisab (perhitungan) atas diri 

sendiri. Kewajiban atau amal wajib adalah pokok agama dan amalan 

tambahan/pilihan adalah laba, kelebihan atau bonus, sedangkan dosa 

atau maksiat kepada Allah adalah perbuatan yang merugi.
21
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21
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h. Tafakur 

Tafakur adalah berpikir atau memikirkan dan merenungkan 

tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, bukan Dzat Allah. Bukan hal 

yang rahasia bagi kaum Muslimin bahwa berfikir secara baik dan 

mendalam adalah kunci pembuka kepada cahaya (nur) ilahi, awal serta 

dasar bagi penglihatan yang mendalam atau penglihatan hati atau 

penglihatan ruhaniah, pintu kepada berbagai ilmu dan jalan kepada 

ma’rifatullah dan pengenalan serta pemahaman tentang Allah. 

Ma’rifat dapat dibedakan dari ilmu-ilmu rasional, dimana 

pemilahan antara subyek dan obyek begitu dominan dan jarak antara 

keduanya sangatlah lebar, walaupun ilmu-ilmu rasional atau tepatnya 

akal sama-sama menangkap objek-objek yang telah diketahui, jadi 

bersifat inferensial, intuisi menangkap objek-objeknya lansung dari 

sumbernya, apakah Tuhan atau malaikat, melalui apa yang dikenal 

sebagai “penyingkapan” (mukhasyafah) atau “penyinaran” (iluminasi) 

dan “penyaksian” (musyahadah). Penyingkapan ini bisa terjadi dalam 

keadaan jaga atau mimpi, dapat mengambil bentuk ilham atau wahyu, 

atau terbukanya kesadaran hati akan kenyataan yang selama ini 

tersembunyi demikian rapat.
22
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Ma’rifat tidak dapat diraih melalui jalan inderawi, karena 

menurut Rumi,
23

 itu seperti mencari-cari mutiara yang berada di dasar 

laut hanya dengan datang dan memandang laut dari darat. Ma’rifat 

juga tidak bisa diperoleh lewat penggalian nalar, karena itu akan sama 

seperti orang yang menimba laut untuk mendapatkan mutiara itu, 

untuk memperoleh mutiara ma’rifat, seseorang membutuhkan 

penyelam ulung dan beruntung; dengan kata lain butuh seorang 

mursyid yang berpengalaman. Bahkan Rumi mengingatkan bukan 

hanya sekedar penyelam ulung, tetapi juga beruntung, yakni 

bergantung kepada kemurahan Tuhan, karena tidak semua kerang yang 

ada di laut mengandung mutiara yang didamba.  

Tafakur akan membimbing dan menuntun manusia kepada 

simpulan pengertian yang sangat bermakna dan berguna bahwa akhirat 

lebih baik dari dunia. Ketika pikiran ini tertanam mendalam di dalam 

hati, niscaya hal itu akan memimpin sesorang kepada sikap dan 

perilaku zuhud dari dunia dan hasrat besar kepada kedamaian dan 

kebahagiaan yang kekal di akhirat. Inilah perubahan keadaan hati. 

Sebelum manusia memperoleh pengetahuan atau ma‟rifah seperti ini, 

hati umumnya lalai dan berpaling kepada kesenangan dunia serta tidak 

menyukai bahkan membenci akhirat. Setelah pengetahuan bahwa 

akhirat lebih baik dari dunia yang hadir dalam hati, maka hati juga 
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mengalami perubahan lalu kehendak dan keinginannya pun berubah 

sepenuhnya. Dan pada akhirnya seluruh amal perbuatannya dibimbing 

dan dituntun oleh motif untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat.
24

 

Maka dari itu, berfikir mendalam, merenung, atau bertafakur 

merupakan kunci dari amal yang shaleh, atau perbuatan yang baik dan 

bijak.   

 

2. Gambaran Situasi Zaman Modern 

Zaman modern biasanya di identikan dengan kemajuan teknologi (iptek) yang 

bersifat positif maupun negatif. Seperti yang dikemukakan oleh sosiolog prancis 

Jacques ellul yang mengatakan bahwa kemajuan dalam bidang iptek akan memberi 

pengaruh sebgai berikut : 

a. Semua kemajuan teknologi menuntut semua pengorbanan, yakni dari sisi 

teknologi memberi nilai tambah, tapi pada sisi lain dapat mengurangi. 

b. Nilai-nilai manusia yang tradisional, misalnya harus di ukur bahkan demi 

efisiensi. 

c. Semua kemajuan teknologi lebih banyak menimbulkan masalah 

ketimbang memecahkannya. 
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d. Efek negatif teknologi tidak dapat di pisahkan dari efek positifnya. 

Teknologi tidak pernah netral, efek negatif dan positif terjadi serentak dan 

tidak bisa dipisahkan.  

e. Semua penemuan teknologi mempunyai efek yang tidak terduga.
 25

 

 

Sikap manakah dari tiga sikap yang dikemukakan di atas itu yamg 

akan diambil, itu nampaknya amat bergantung kepada cara padang dan sistem 

nilai yang di anut oleh masyarakat yang bersangkutan. Bagi umat Islam yang 

diajarkan bersikap adil terhadap berbagai masalah, nampaknya sikap 

pertengahan yang perlu diambil, yaitu sikap yang dari satu sisi mau menerima 

dan memanfaatkan kemajuan dibidang iptek tapi tidak disalahgunakan 

Kegiatan dibidang dakwah, jurnalistik, pengkajian Islam, perbaikan 

masyarakat, dan sosial kemasyarakatan lainya akan lebih efektif jika didukung oleh 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian juga persaudaraan seiman dan seagama, 

sebagai mana diajarkan nabi Muhammad, bahwa umat Islam ini adalah sebagai 

bangunan jasad yang satu, dapat dilahirkan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Namun bagaimanakah agar kegiatan-kegiatan yang bersifat positif 

dilakukan oleh umat, adalah bergantung kepada sikap mental kepribadian umat. 

Penggunaan iptek modern yang demikian itu masih lebih banyak dikendalikan oleh 

orang-orang yang secara moral belum dapat di pertanggung jawabkan. Sikap hidup 
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yang mengutamakan materi (matrealistik), memperturutkan kesenangan dan 

kelezatan syahwat (hedonistic), ingin menguasai semua aspek kehidupan 

(totalitristik), hanya percaya pada rumus–rumus pengetahuan empiris saja, serta 

paham hidup postivistis yang bertumpu pada kemampuan akal pikiran manusia 

nampak lebih menguasai manusia yang memegang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Di tangan mereka yang berjiwa dan bermental demikian itu, ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern memang sangat mengkhawtirkan. Mereka akan menjadi penyebab 

kerusakan didaratan dan di lautan sebagai mana diisyaratkan Al-Qur‟an ( lihat QS. 

Ar-Ruum, 30:41). 

Dari sikap mental yang demikian itu kehadiran ilmu pengetahuan dan 

tehnologi telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern sebagai 

berikut: 

a. Desintegrasi ilmu pengetahuan 

Adanya spesialisasi ilmu di bidang ilmu pengetahuan, masing-masing 

ilmu pengetahuan memiliki paradigm sendiri dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. Dari perbedaan cara pandang itulah yang akan membuat ilmu 

pengetahuan menjadi saling bertolak belakang dan kerenggangan antar ilmu 

pengetahuan yang akan menyebabkan kekeringan spiritual yang di akibatkan 

pintu masuknya tersumbat. Dan yang paling membahayakan adalah pada 

masyarakat modern mereka tidak akan lagi memiliki etika dan estetika yang 

mengacu pada sumber illahi. 
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b. Penyalahgunaan iptek 

Pada masyarakat modern iptek sangat berkembang namun perkembangan 

iptek itu tidak di barengi dengan perkembangan moral maupun perkembangan 

spiritual. Sehingga perkembangan iptek itu banyak di salah gunakan misalnya: 

jual beli organ (genetik) manusia, membuat senjata untuk menjajah 

saudaranya sendiri. Sedangkan pada kecanggihan informatika dapat 

menghancurkan moral manusia dan lain-lain. 

 

c. Pendangkalan iman 

Di masyarakat modern banyak sekali ilmuan yang menciptakan banyak 

penemuaan, namun sayangnya, para ilmuan itu hanya mengakui fakta-fakta 

yang bersifat empiris dan tidak mempercayai akan adanya mukjizat ataupun 

wahyu. Itu semua sudah membuktikan bahwa pada masyarakat modern iman 

mereka sudah sangat hilang. Dan kebanyakan mereka (masyarakat modern) 

tidak bertuhan atau ateisme. Pornografi dan budaya hidup liberal meyergap 

generasi muda. Data BKKBN tahun 2010 menunjukkan, lebih 50 % remaja 

perempuan dikota-kota besar di Indonesia yang sudah tidak perawan. Secara 

spesifik data itu menunjukkan, lebih 55 % remaja perempuan Surabaya, 52 % 

remaja putri Medan, dan 47 % gadis Bandung kehilangan virginitasnya. Data 

itu mengemukakan, bahwa 51% gadis usia belasan tahun di wilayah Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan bekasi (Jabodetabek) kehilangan 

keperawanannya. Artinya 100 remaja, 51 orang diantaranya melakukan 
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hubungan free sex. Temuan lebih dahsyat ditemukan di Yogyakarta. Hasil 

penelitian BKKBN di kota Gudeg itu menunjukkan, sebanyak 37% 

mahasiswinya menikah akibat hamil di luar nikah, atau meminjam istilah 

MBA (married by accident).
26

   

 

d. Pola hubungan matrealistik 

Di masyarakat modern rasa saling tolong menolong dan persaudaraan 

sudah langka untuk di jumpai, itu semua di sebabkan dari lemah bahkan 

dangkalnya iman seseorang. Karena pada masyarakat modern ini juga mereka 

hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang-orang di 

sekitarnya. Dan juga pada masyarakat modern ini mereka juga menghalalkan 

berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 

 

e. Menghalalkan segala cara 

Dengan mendangkalnya iman, seseorang akan menghalalkan segala cara 

untuk membuat dirinya lebih di hormati oleh orang lain tanpa menggunakan 

hati nuraninya. Serta pada masyarakat modern derajat seseorang menjadi hal 

yang paling di agung-agungkan. 
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f. Stress dan frustasi 

Di masyarakat modern banyak orang yang tidak mementingkan keadaan 

tubuh dan akalnya sehingga banyak orang yang tidak bisa mengontrol dirinya 

sendiri, dan tidak mempunyai pegangan kokoh yang berasal dari Tuhan 

sampai terjadinya stress dan frustasi. Dan kemudian dia akan jadi hilang 

ingatan bahkan ada yang sampai menjadi gila.
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g. Kehilangan harga diri dan masa depan.  

Jika kontrol nilai agama telah terlepas dari kehidupan, maka manusia  

tidak lagi punya harga diri dan masa depan. 

 

Masyarakat modern mengalami kehampaan dan ketidakbermaknaan hidup. 

Keberadaannya tergantung kepada pemilikan dan penegasan simbol kekayaan, 

keinginan mendapakan harta yang berlimpah melampaui komitmennya terhadap 

solidaritas sosial. Hal ini didorong oleh pandangan, bahwa orang yang banyak harta 

merupakan manusia yang unggul.   

Namun semuanya diharapkan bisa kembali kepada bagaimana asal ajaran 

mereka, bagaimana umat Islam bisa menghadapi tantangan zaman yang harus mereka 

hadapi. Dan akhirnya mereka mampu membuat dan mempertahankan harga diri, hak-

hak mereka dan lain sebagainya dari kehancuran. 
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