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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI TASAWUF AL-GHAZALI DALAM  

PENDIDIKAN ISLAM DAN RELEVANSINYA  

DALAM KONTEKS MODERN 

 

A. Corak Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali 

Apa yang menarik perhatian dalam sejarah hidup al-Ghazali ialah 

kehausannya akan segala macam pengetahuan serta keinginannya untuk mencapai 

keyakinan dan mengetahui hakikat segala sesuatu. Tidak mengherankan kalau ia 

selamanya bersikap kritis, dan kelanjutannya ialah bahwa ia tidak percaya akan 

kebenaran semua macam pengetahuan, kecuali yang bersifat inderawi dan 

pengetahuan yang axioma. Akan tetapi akhirnya, terhadap kedua macam pengetahuan 

ini pun, ia tidak mempercayai. Ia menceritakan keragu-raguannya terhadap kedua 

macam pengetahuan itu al- Munqidz-nya sebagai berikut: 

Keraguan-raguan yang menimpa diri ku dan yang berlangsung lama, telah 

berakhir dengan suatu keadaan, dimana diriku tidak lagi memberikan kepercayaan 

kepada perkara-perkara inderawi pula, bahkan keragu-raguan semakin mendalam, 

serta berkata: “Bagaimana perkara-perkara inderawi bisa dipercayai. Kita ambil 

penglihatan, sebagai indera yang terkuat. Ketika engkau melihat bayangan 

disangkanya diam tidak bergerak. Tetapi dengan percobaan dan penelitian, sesudah 

beberapa saat, engkau baru mengetahui bahwa bayangan itu sebenarnya bergerak, 

meskipun tidak sekaligus, melainkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sehingga 

sebenarnya bayangan itu tidak mengenal diam. Ketika engkau melihat bintang maka 

di kira dia kecil sebesar uang dinar. Tetapi bukti-bukti matematika menunjukkan 

bahwa bintang tersebut lebih besar dari pada bumi.” 

Berkatalah kemudian indera-indera: “Apakah engkau sudah yakin bahwa 

kepercayaanmu terhadap hasil-hasil pikiran tidak akan sama dengan kepercayaanmu 

terhadap indera-indera. Bukankah engkau sudah percaya kepadaku (yakni indera), 
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kemudian datanglah sang akal-pikiran untuk tidak membenarkan aku. Kalau 

sekiranya tidak ada sang akal, masih ada hakim lain, yang apabila Nampak, tentu 

akan membantah ketentuan-ketentuan akal-pikiran, sebagaimana setelah hakim akal-

pikiran Nampak, maka keputusan-keputusan indera kemudian dibantahnya. Tidak 

nampaknya hakim lain tersebut, tidak berarti hakim itu tidak ada.” 

Diriku kemudian tidak tahu menjawab, dan kesulitan yang dihadapinya 

dikuatkan pula oleh impian-impian. Diriku berkata: “Bukankah engkau dalam 

tidurmu mempercayai dan melihat yang disangka olehmu tetap dan benar-benar 

nyata, serta engkau tidak meragukannya sama sekali. Akan tetapi setelah bangun, 

tahulah engkau bahwa semua yang engkau lihat dan engkau percayai adanya itu 

ternyata tidak ada dasarnya sama sekali.” 

Demikian pula, apakah ada jaminan bagimu, bahwa semua yang engkau 

percayai diwaktu jaga (tidak tidur), baik karena inderamu maupun akal-pikiran, 

adalah memang benar-benar nyata, bila dibandingkan dengan keadaan yang sedang 

engkau alami itu? Sangat mungkin akan datang suatu keadaan baru dimana hubungan 

dengan waktu jagamu, sama dengan hubungan antara waktu jagamu bila dihubungkan 

dengan keadaan baru tersebut tidak lain hanyalah mimpi saja. Apabila keadaan baru 

tersebut telah datang, maka engkau baru yakin bahwa semua yang diangan-angankan 

olehmu dengan akal-pikiranmu hanyalah khayalan-khayalan belaka yang tidak ada 

gunanya. 

Boleh jadi keadaan baru tersebut ialah apa yang disebut oleh orang-orang 

tasawuf sebagai keadaan mereka (ahwal), karena dalam keadaan itu yang dimiliki 

oleh mereka, yaitu setelah tenggelam dalam dirinya dan terlepas dari dalam 

inderanya, mereka bisa menyaksikan, menurut pengakuan mereka terhadap hal-hal 

yang tidak sesuai dengan alam pikiran. Boleh jadi keadaan tersebut ialah mati, seperti 

yang dikatakan oleh Rasulullah: “Manusia tidur, dan kalau mereka sudah mati, maka 

mereka baru bangun.”
1
  Yang dimaksud mati disini adalah jasad dan yang bangun 

disini adalah Roh-Ku yang di utus oleh Allah. 

Begitulah krisis yang menimpa Al-Ghazali seperti yang diceritakannya 

sendiri, baik yang bersifat psikologis maupun mental. Ia meragukan indera dan akal-

pikiran, serta berjalan tak menentu dalam keraguan-keraguannya itu, kemudian 

mencari obatnya, tetapi tidak pula di dapatnya, karena keragu-raguan baru bisa hilang 

dengan suatu dalil, sedang dalil ini baru bisa dibuat dengan penyusunan alasan dan 

pikiran-pikiran yang aksioma, tetapi pikiran-pikiran aksioma ini pun tidak pula 

dipercayainya. 

Tetapi krisis yang menimpanya hanya berlaku dua bulan saja dimana ia 

kemudian dapat sembuh dari penyakit tersebut, bukan karena suatu dalil melainkan 

                                                           
1
 Ahmad Hanafi Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 138-140.  
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karena cahaya Tuhan yang di limpahkan-Nya dalam hatinya (qalbu). Cahaya inilah 

yang menjadi kunci segala pengetahuan bagi al-Ghazali. Krisis tersebut merupakan 

penutup bagi salah satu dari fase kehidupannya, dan merupakan permulaan fase 

kehidupan yang lain, dimana tasawuf dan kehidupan rohani mendapatkan tempat 

yang seluas-luanya pada dirinya, bahkan lapangan pikiran diganti dengan ilmu al-

Mu‟amalah wa al-Mukasyafah (Ilmu Pergaulan dengan Tuhan, dan Ilmu pembuka 

Hati). Buku-buku al-Ghazali yang bercorak tasawuf dikarang pada fase kedua 

tersebut salah satu karya yang sangat terkenal yaitu Ihya Ulmuddin, yang berarti 

menghidupkan ilmu agama.
2
 

Timbullah pertanyaan, bagaimana corak tasawufnya. Tasawuf yang sikapnya 

yang negatif dan asing dari semangat jiwa Islam, sebagaimana yang terlihat pada 

aliran-aliran tasawuf ekstrim, telah menimbulkan reaksi dan kemarahan aliran Islam 

Sunni. Maka datanglah al-Ghazali untuk memasukkan tasawuf dalam pangkuan Islam 

Sunni. Ia memasuki kehidupan tasawuf, tetapi ia tidak melibatkan diri dalam aliran 

tasawuf hulul (inkarnasi) atau tasawuf wihdatul wujud (pantheisme), dan buku-buku 

yang dikarangnya juga tidak pula keluar dari jalan (sunnah) Islam yang benar. 

Memang sebenarnya sukar untuk menyebutkan sikap al-Ghazali tersebut 

dengan tasawuf, dan boleh jadi nama yang tepat ialah subyektivismus (kepribadian), 

sebagaimana yang disebutkan oleh J. Obermann, dalam bukunya Der Philosophische 

and Religiose Subjectivismus Ghazalis (Kepribadian Filsafat dan Agama pada al-

Ghzali). Pengetahuan yang dimiliki oleh al-Ghazali didasarkan atas rasa yang 

memancar dalam hati, bagaikan sumber air jernih, bukan dari hasil penyelidikan akal, 

tidak pula dari hasil argument-argumen ilmu kalam.
3
 

                                                           
2
 HAMKA, Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf dari Masa Nabi Muhammad Saw. 

Hingga Sufi-sufi Besar, (Jakarta: Republika, 2016), hlm.173  
3
 Ahmad Hanafi.., Op.Cit, hlm.141   
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Al-Ghazali dengan tegas menentang orang-orang tasawuf yang meremehkan 

upacara-upacara agama. Sebaliknya ia menganggap upacara tersebut sebagai suatu 

kewajiban yang harus dijalankan untuk mencapai kesempurnaan. Menjalankan 

upacara-upacara itu tidak hanya cukup dengan pekerjaan-pekerjaan lahiriah, 

melainkan dengan penuh pengertian akan makna-makna dan rahasianya yang tidak 

didapati dalam buku fiqh. 

Sebagai contoh ketika ia membicarakan arti bersuci (thaharah), ia 

mengatakan sebagai berikut: taharah bukan hanya berarti membersihkan badan, 

dengan menuangkan air, sedang batinnya hancur dan terisi kekotoran-kekotoran. 

Tetapi taharah mempunyai empat tingkatan yaitu: 

1. Membersihkan lahir (anggota-anggota badan) dari hadas dan kekotoran-

kekotoran. 

2. Membersihkan anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. 

3. Membersihkan hati dari akhlak yang tercela dan hina, dan  

4. Membersihkan pribadi dari selain Allah. 

 

Jadi corak pemikiran tasawuf al-Ghazali adalah tasawuf akhlaqi yaitu tasawuf 

yang menitikberatkan kepada pembinaan akhlak, tasawuf yang menitik berat pada 

amalan lahiriyah yang didorong oleh qalb (hati), dan tasawuf falsafi yaitu tasawuf 

yang dipadukan dengan filsafat. ketika ketiga model tasawuf itu menyatu pada 

pribadi yang satu dan utuh menjadi perpaduan antara tasawuf dan fiqh.  
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Semua proses tasawuf akan melalui tahapan proses takhalli 

(pengosongan diri dari sikap tercela). Tahalli (menghias diri dengan sifat yang 

terpuji), dan tajalli (terungkapnya nur Ilahi bagi hati yang telah bersih 

sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan). Manusia mencapai tajalli 

atau mendapatkan cahaya Tuhan dapat dilihat dalam ayat al-Qur‟an berikut 

ini: 

               

 

Cahaya di atas cahaya, Allah mengaruniai dengan cahayanya kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya. (QS. An-Nur: ayat 35). 

Dengan limpahan cahaya Tuhan itulah manusia dapat mengetahui 

rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Orang yang sudah mencapai ma‟rifat ia 

memperoleh hubungan lansung dengan sumber ilmu yaitu Allah. Dengan hati 

yang telah dilimpahi cahaya, ia dapat diibaratkan seperti orang yang memiliki 

antena parabola yang mendapatkan lansung pengetahuan dari Tuhan.
4
 Allah 

Berfirman: 

            

Dan di atas yang berilmu pengetahuan ada lagi yang Maha Mengetahui 

(Allah). (QS. Yusuf: ayat 76) 

 

                                                           
4
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Ed.1, hlm.224  
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Dengan begitu, ma‟rifatullah adalah dasar, pokok dan pangkal bagi 

keberuntungan dan kebahagiaan manusia di dunia dan terutama di akhirat. 

Menjadikan manusia sebagai sosok pribadi yang mampu mewujudkan sikap 

dan prilaku terpuji. Sikap dan prilaku yang ditampilkan dalam berbagai 

aktivitas sebagai amal shaleh. Aktivitas yang memberi nilai manfaat bagi 

kehidupan.  

 

B. Relevansi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam mencakup pengajaran umum dan pengajaran agama. 

Pengajaran yang mencakup psikomotor, kognitif dan afektif. Untuk pengajaran 

umum tidak terlau rumit permasalahannya. Untuk pengjaran agama, bagian yang 

menyangkut pembinaan psikomotor dan kognitif tidak terlalu rumit segi perancangan 

langkah mengajarnya. Yang lebih rumit pimbinaan afektif. Ini menyangkut 

pembinaan rasa iman, rasa beragama pada umumnya. Untuk keluar dari kesulitan 

pendidikan afektif  berdasarkan pengalaman penulis yang ke efektifannya telah 

terbukti dalam sejarah, yaitu metode yang digunakan oleh orang-orang tarikat dan 

bertasawuf. Metodenya jelas sampai ke tingkat operasional, metode tarikat dan kajian 

tasawuf ini telah banyak membawa orang sampai ke tingkat kenyakinan yang amat 

tinggi, sampai tingkah syuhud  yaitu mampu menyaksikan Allah dengan qalb. 

Tingkat itulah yang dinamakan ma‟rifat, ada yang yang menyebutnya musyahadah 

atau dengan kata lain terbukanya hijab. Terhadap kata tarikat sendiri masih banyak 
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yang ngeri mendengarnya sekalipun demikian, makna yang terkandung dalam tarikat 

itu layak di pelajari.
5
 Karena tarikat adalah jalan sampai kepada Allah. 

Untuk mencapai tingkat yang paling tinggi sasarannya adalah hati (qalb). 

Oleh karena itu, langkah pertama harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah 

mengantarkan hati manusia menuju maqam keimanan dan cahaya tertinggi.
6
 

                      

                 

Artinya: “Maka Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk 

(menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama 

dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi 

mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka itu dalam 

kesesatan yang nyata.” (QS. Az-Zumar:22) 

Titik awal dalam kesehatan hati adalah kalimat tauhid dan memberikan 

cahaya tauhid kepada hati, maka dari itu sesungguhnya para Mursyid yang sempurna 

berperan penting dalam mengantarkan hati para muridnya menuju tauhid ketika hati 

seseorang telah menyatu dengan cahaya tauhid dan perilakunnya mencermin cahaya 

perilaku tersebut, di tambah ilmu yang mempuni, dzikir yang langgeng dan niat yang 

benar maka bentuk kesempurnaan yang tidak ada bandingannya akan di temukan 

dalam jiwa orang tersebut, dan terjadi perubahan dalam dirinya. Jika hal itu terjadi 

                                                           
5
 Ibid.., hlm.223 

6
 Sa‟id Hawwa, Pendidikan Spiritual, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), hlm.162 
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secara kolektif pada anak didik tertentu, maka akan timbul kesempurnaan dan 

kebahagiaan yang tidak pernah bisa di bayangkan sebelumnya.  

Tasawuf memiliki pengaruh terhadap proses pendidikan di lembaga 

pendidikan Islam. Orientalis Waldemar Stohr mengatakan, sesungguhnya pesantren 

dengan bermacam-macam nama sesuai dengan tempat, ia berada dan tersebar 

diberbagai pelosok Indonesia, telah memainkan peran penting dalam membentuk 

pandangan hidup keislaman bagi masyarakat Indonesia melalui pendidikan internal. 
7
  

Di samping pesantren yang demikian banyak tersebar memainkan peran 

pendidikan dalam bentuk yang lebih baik terdapat pula madrasah-madrasah swasta. 

Madrsah-madrasah ini berkembang mengikuti sistem sekolah yang sudah maju 

menawarkan pengajaran ilmu-ilmu agama dan umum dengan tetap menjaga 

kemurnian Islam Sunni, yaitu dengan mempelajari kitab-kitab Sunni. Pada dasarnya 

pesantren memiliki tiga pilar utama: Syeh atau kiyai, Murid, Kampus.
8
 

Oleh sebab itu, para cendekiawan dan para peneliti Muslim memberikan 

perhatian besar untuk mengembalikan lembaga itu kepada peran utamanya dan 

pengaruhnya yang luas di kalangan pemerintah dengan cara melakukan reformasi 

metodologis yang sesuai dengan tuntutan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai dan 

ajaran yang diwariskan. 

 

 

                                                           
7
Alwi shihab, Islam Sufistik:Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia, 

(Bandung:Mizan, 2001), Hlm.215  
8
 Ibid.., hlm. 219. 
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1.  Konsep Pendidikan Al-Ghazali 

Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam Al-Ghazali menilai bahwa ilmu itu 

harus mengantarkan orang yang mempelajarinya mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Inilah yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Sekiranya keduanya 

tidak bisa diraih, paling tidak kebahagiaan akhirat bisa diperoleh karena inilah 

kebahagiaan yang hakiki. Sekiranya ilmu itu memberi kebahagiaan bagi 

kehidupan dunia tapi tidak menghantarkan kebahagiaan akhirat maka ilmu ini 

bukan termasuk ilmu yang dimaksud Al-Ghazali karena tidak ada artinya 

memperoleh kebahagiaan dunia tetapi memperoleh kesengsaraan akhirat. 

Penekanan Al-Ghazali terhadap ilmu jalan akhirat ini tidak berarti Al-Ghazali 

mengabaikan atau meremehkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan 

dunia atau ilmu-ilmu duniawi. Selama ilmu-ilmu dunia ini satu arah dengan 

tujuan mencapai kebahagiaan akhirat.  

Sejalan dengan pengertian ideal dari tujuan pendidikan Islam seorang 

cendikiawan muslim (Guru Besar Ilmu Pendidikan di Universitas Tunisia) DR. 

Mohd. Fadhil Al-Djamali, menyatakan kesimpulan dari studinya bahwa “sasaran 

pendidikan menurut Al-Qur‟an ialah membina pengetahuan/ kesadaran manusia 

atas dirinya, dan atas sistem kemasyarakatan Islami serta atas sikap dan rasa 

tanggung jawab sosial. Juga memberikan kesadaran  manusia terhadap alam 

sekitar dan ciptaan Allah serta mengembangkan ciptaan-Nya bagi kebaikan umat 

manusia. Akan tetapi, yang lebih utama dari semua itu ialah ma‟rifat kepada 
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pencipta alam dan beribadah kepada-Nya dengan cara menaati perintah-perintah 

dan menjauhi segala larangan-Nya.
9
 

Dari pendapat diatas bahwasanya tujuan utama pendidikan Islam adalah 

menanamkan ma‟rifat kepada anak didik sehingga melahirkan karakter hamba 

yang mahabbah kepada Allah dan peka terhadap tanggung jawab sosial. Terutama 

dalam peran sebagai aktivis dalam pendidikan Islam.  

Selain itu, juga mengerti kewajiban masing-masing, dapat membedakan 

antara baik dan buruk, mampu menyusun skala prioritas, menghindari perbuatan 

tercela, mengingat Tuhan, dan mengetahui - dalam setiap pekerjaan - apa yang 

dilakukan.
10

 

Hal-hal utama dalam pendidikan dapat kita bagi dalam tiga elemen utama, 

yaitu yang mendidik (guru), yang dididik (murid), dan cara mendidik (metode). 

Oleh karena itu kunci keberhasilan proses pendidikan bergantung pada kesiapan 

guru mengajar, kesiapan murid menerima pelajaran, penggunaan metode yang 

tepat. Di dalam Ihya‟ Ulmumuddin Ahmad Sarbanun dalam bukunya mengatakan 

al-Ghazali memang tidak secara lansung menyinggung tentang tiga hal tersebut di 

atas. Namun demikian uraiannya tentang adab murid dan guru, cukup 

menggambarkan beberapa pemikirannya tentang konsep pendidikan yang 

                                                           
9
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.120 

10
 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam; Fakta Teoritis-Filosofis & Aplikatif-Normatif, (Jakarta: 

Amzah, 2016), hlm.103 
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merefleksikan pandangannya terhadap ketiga elemen penting tersebut. Berikut ini 

adalah beberapa konsep pendidikan al-Ghazali dan analisis singkat relevansinya 

dalam sistem pendidikan saat ini. 

a. Kriteria Akhlak dalam Belajar 

Al-Ghazali menyebutkan adab murid yang pertama adalah bahwa 

seorang murid harus membersihkan jiwa dari akhlak tercela sebelum belajar. 

Ia menekankan hal ini karena berpandangan bahwa menuntut ilmu adalah 

suatu bentuk ibadah, yaitu ibadah hati (batin), sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW: Menuntut ilmu itu fardhu bagi setiap muslim (HR. Ibnu Majah). 

Pada dasarnya setiap hal yang diwajibkan Allah kepada manusia 

merupakan ibadah, sedangkan menuntut ilmu diwajibkan (fardhu) bagi setiap 

muslim, maka dari itu menuntut ilmu adalah ibadah. 

Disini juga Al-Ghazali mengisyaratkan suatu bentuk seleksi yang 

bukan hanya berdasarkan kecerdasan intelektual tetapi seorang murid juga 

harus memiliki suatu kriteria akhlak sebelum mendapat pelajaran atau 

diterima sebagai seorang murid. 

 

b. Meminimalkan pengaruh luar yang dapat mengganggu konsentrasi belajar 

 

Di dalam adab murid kedua, Al-Ghazali menyebutkan bahwa seorang 

murid hendaknya meminimalkan keterkaitan dirinya dengan kesibukan dunia.  

Hal ini dinilai akan mengganggu konsentrasi belajar karena terlalu banyak 
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mengerjakan urusan lain diluar pelajaran membuat murid menjadi terpecah 

pikirannya. Konsep pendidikan yang membatasi interaksi murid dengan dunia 

luar seperti ini dapat kita temukan di dalam lembaga pendidikan seperti 

pesantren atau di dalam lembaga pendidikan modern dikenal sebagai boarding 

school (sekolah berasrama). 

 

c. Kepercayaan dan penghormatan penuh kepada guru 

Di dalam adab murid yang ketiga disebutkan bahwa seseorang murid 

harus mempercayai gurunya layaknya kepercayaan pasien kepada dokter. 

Seorang murid juga tidak boleh sombong dan ia hendaknya selalu 

menghormati gurunya. Bagaimanapun juga, kelebihan guru terhadap murid 

terletak pada banyaknya pengalaman. Rasulullah SAW bersabada, “Kebiasaan 

seorang mukmin adalah tidak merendahkan diri di hadapan orang lain kecuali 

ketika sedang belajar.”
11

 

Tidaklah tepat mengatakan bahwa dengan kepercayaan dan 

penghormatan murid terhadap guru ini Al-Ghazali telah mengabaikan 

kemungkinan guru berbuat semena-mena terhadap murid. Karena disamping 

murid mempunyai adab guru juga wajib memiliki adab. Jika seorang murid 

saja dituntut suatu kriteria akhlak yang tinggi sebelum menempuh pendidikan 

apalagi halnya bagi pengajar.  

 

                                                           
11

 Al-Ghazali, Buku Pertama, Op.Cit, hlm. 99.  



92 
 

 
 

d. Proses pendidikan dilakukan dengan kasih sayang 

Al-Ghazali menilai kedudukan guru lebih tinggi dari kedudukan orang 

tua karena seorang gurulah yang memberi manfaat bagi kebahagiaan akhirat 

seseorang sedangkan orang tua berjasa bagi kehidupan dunianya. Dengan 

demikian jika dalam pergaulan dengan seorang anak dengan orang tua 

dilakukan dengan kasih sayang, maka lebih-lebih lagi jika pergaulan itu 

dilakukan antara guru dan murid. Hal ini juga ditegaskan oleh hadits 

Rasulullah SAW: Sesungguhnya aku bagimu adalah seperti orang tua kepada 

anaknya. (H.R. Abu Daud, An-Nasa‟i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibah dari 

hadits Abu Hurairah). 

Jika konsep pendidikannya adalah konsep yang mengedepankan kasih 

sayang maka proses pendidikan akan bersifat menyeluruh. Menyeluruh disini 

adalah dalam pengertian bahwa seorang guru tidak cukup hanya 

memperhatikan atau bertanggung jawab pada perkembangan belajar muridnya 

secara intelektual saja, tetapi juga memperhatikan perkembangan akhlak 

murid tersebut. Seorang murid harus senantiasa diingatkan dan dinasehati 

bahwa tujuan belajar adalah mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk 

mencari kedudukan atau kekayaan dunia.  
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Dari uraian diatas pandangan Al-Ghazali tentang kompetensi guru yaitu: 

a. Aspek Kompetensi Personal-Religius (keperibadian dan sosial) 

1) Kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya 

sebagaimana anak sendiri 

2) Meneladani rasulullah 

3) Bersikap objektif 

4) Bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik 

5) Bersedia mengamalkan ilmunya 

b. Aspek Kompetensi Profesional-Religius (Pedagogik dan Profesional) 

1) Menyajikan pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan peserta 

didik, dan 

2) Terhadap peserta didik yang kurang mampu sebaiknya diberi 

ilmu-ilmu yang global dan tidak detail.
12

 

 

e. Tahapan-tahapan dalam belajar 

Di dalam adab murid keenam disebutkan bahwa belajar seharusnya 

dilakukan secara bertahap. Tahapan itu dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Proses pendidikan dimulai dari mempelajari yang paling penting bagi 

murid. Ilmu yang paling penting adalah ilmu fardhu „ain. Ilmu fardu 

„ain adalah perioritas pertama setiap pelajar.  

                                                           
12

 Muhaimin, Op.Cit…, hlm.189  
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2) Dimulai dari yang paling mudah karena memulai belajar dari yang 

paling mudah memberikan semangat dan menghindarkan diri dari 

rasa putus asa. 

3) Dalam mendidik guru hendaknya menyesuaikan penyampaian 

pelajaran sesuai dengan kecerdasan atau daya tangkap murid. Al-

Ghazali melarang seorang guru memaksa suatu pelajaran yang tidak 

bisa dicapai atau belum siap diterima oleh muridnya. 

4) Mengikuti urutan ilmu karena ilmu itu memilki urutan, dalam 

pengertian suatu ilmu baru bisa dipahami jika sudah dikuasai ilmu 

yang lain, atau kita sebut dengan ilmu prasyarat.  

5) Seorang murid harus menghindarkan diri mendengar perselisihan 

atau beda pendapat di antara ahli ilmu. Dalam suatu bidang ilmu 

seorang murid apalagi pemula sebaiknya berpegang pada pendapat 

gurunya saja. Mengambil suatu ilmu pada beberapa orang pada saat 

yang bersamaan dapat membingungkan murid sehingga kemauan 

belajarnya menjadi terhambat.
13

 

Dari konsep pendidikan Al-Ghazali yang tersebut diatas dapat dilihat 

relevansinya dalam konteks modern  dengan cara mengetahui dan memahami yang 

berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu aspek 

tujuan pendidikan, kurikulum, metode, etika guru dan murid berikut ini. 

                                                           
13

 Ahmad Sarbanun, Ibid.., hlm.104 
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a. Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan terbagi menjadi dua yaitu tujuan jangka 

panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan pendidikan jangka panjang 

ialah pendekatan diri kepada Allah.  Selanjutnya Al-Ghazali mengutip 

sebuah hadits sebagai berikut. “Barang siapa menambah ilmu 

(keduniawian) tetapi tidak menambah hidayah. Ia tidak semakin dekat 

dengan Allah, dan justru semakin jauh dari-Nya.” (H.R. Dailami dari 

Ali). 

Menurut konsep ini, dapat dinyatakan bahwa semakin lama 

seseorang duduk dibangku pendidikan, semakin bertambah ilmu 

pengetahuannya, maka semakin mendekat kepada Allah. Tentu saja, 

untuk menentukan tujuan itu bukanlah sistem pendidikan skuler yang 

memisahkan antara ilmu-ilmu keduniaan dari nilai-nilai kebenaran dan 

sikap religious, juga bukan sistem Islam yang konservatif. Tetapi 

sistem pendidikan yang integral. Sistem inilah yang membentuk 

manusia melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. 

Sedangkan tujuan jangka pendek, menurut Al-Ghazali, tujuan 

pendidikan jangka pendek ialah diraihnya profesi manusia sesuai 

dengan bakat dan kemampuannya. Selajutnya Al-Ghazali juga 

menyinggung masalah pangkat, kedudukan, kemegahan, popularitas, 

dan kemuliaan dunia secara naluri. Semua itu bukan merupakan tujuan 

dasar seseorang melibatkan diri di dunia pendidikan.  
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Seorang penuntut ilmu, seorang yang terdaftar sebagai siswa, 

mahasiswa, dosen, guru, dan sebagainya, mereka akan memperoleh 

derajat pangkat, dan segala macam kemuliaan hendak meningkatkan 

kualitas dirinya melalui ilmu pengetahuan, dan pengetahuan itu untuk 

diamalkan. Karena, itulah Al-Ghazali mengatakan bahwa langkah 

seseorang dalam belajar adalah untuk mensucikan jiwa dari 

kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, dan motivasi pertama adalah 

untuk menghidupkan syari‟at misi Rasulullah, bukan untuk mencari 

kemegahan duniawi, mengejar pangkat atau popularitas.  

Dari pemaparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kesempurnaan 

insani yang bermuara kepada pendekatan diri kepada Allah dan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

b. Konsep Kurikulum 

Bab sebelumnya sudah ada pembahasan tentang penggolongan 

ilmu. Maka dari itu dalam penyusunan kurikulum pelajaran didasarkan 

pada dua kecenderungan sebagai berikut. Pertama, kecenderungan 

agama dan tasawuf, yang artinya menempatkan ilmu-ilmu agama di 

atas segalanya, dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri 

dan membersihkannya dari pengaruh kehidupan dunia. Kedua, 

kecenderungan pragmatis yang artinya penilaian terhadap ilmu 
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berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik kehidupan dunia maupun 

kehidupan akhirat. 

 

c. Metode Pengajaran 

Perhatian Al-Ghazali terhadap metode pengajaran lebih 

dikhususkan bagi pengajaran pendidikan agama untuk anak-anak. 

Untuk ini ia telah mencontohkan suatu metode keteladanan bagi 

mental anak-anak, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat 

keutamaan pada diri mereka.  

Metode pendidikan agama menurut Al-Ghazali, pada 

prinsipnya dimulai dengan hapalan atau latihan (riyadhah) dan 

pemahaman (at-tajribah). Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan 

agama haru mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. 

Sementara pendidikan akhlak bahwa pengajaran harus mengarah 

kepada pembentukan akhlak mulia.  

Prinsip metodologi pendidikan modern selalu menunjukkan 

aspek berganda. Suatu aspek menunjukkan proses anak belajar dan 

aspek lain menunjukkan aspek guru mengajar dan mendidik. 

1) Asas-asas metode belajar yaitu: memusatkan perhatian 

sepenuhnya, mengetahui tujuan ilmu pengetahuan yang akan 

dipelajari, mempelajar ilmu pengetahuan dari yang sederhana 
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menuju yang kompleks, dan mempelajari ilmu pengetahuan 

dengan sistematika pembahasan. 

2) Asas-asas metode mengajar yaitu: memperhatikan daya pikir 

anak, menerangkan pelajaran dengan cara yang sejelas-

sejelasnya, mengajarkan ilmu pengetahuan dari yang konkrit 

kepada yang abstrak, mengajarkan ilmu pengetahuan dengan 

berangsur-angsur 

3) Asas-asas metode mendidik yaitu: memberikan latihan-latihan, 

memberikan pengertian dan nasihat-nasihat, melindungi anak 

dari pergaulan buruk. 

 

2. Realisasi Nilai Nilai Tasawuf  

Realisasi nilai merupakan istilah yang diutarakan oleh Sidney Simon pada 

tahun 1980. Hal ini merupakan gerakan utama yang pertama dalam bidang 

pendidikan nilai.  

Hal tersebut juga dilukiskan sebagai pendidikan keterampilan hidup-

mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menolong generasi muda 

dalam mengarahkan diri mereka sendiri dalam dunia yang cepat berubah dan 

kompleks. Banyak kurikulum dan metode pendidikan yang telah dikembangkan, 

untuk menolong generasi muda mengembangkan keterampilan merealisasikan 

nilai-nilai, menjadi orang-orang yang efektif dalam semua situasi, dan 

menemukan makna hidup. Yang paling menonjol adalah mengenali diri sendiri, 
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kesadaran akan harga diri (self-esteem), kecakapan merumuskan tujuan, 

keterampilan berfikir, keterampilan membuat keputusan, keterampilan 

berkomunikasi, keterampilan sosial, pengetahuan transendental.
14

 

Karena pembahasan skripsi ini tentang nilai-nilai tasawuf maka yang 

dibahas disini yaitu kecerdasan rohaniah (religius). Kecerdasan rohaniah 

memberikan banyak kesempatan atau kebebasan kepada manusia untuk berbuat 

disertai rasa cinta yang melahirkan rasa tanggung jawab, dengan menempatkan 

rasa cinta kepada Allah sebagai kebenaran yang tertinggi. Cinta kepada Allah 

dengan pengabdian yang seikhlas-ikhlasnya menggerakkan manusia untuk 

mengabdi kepada Negara, profesi, dan sebagainya dalam bentuk kesadaran akan 

tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebaik baiknya.
15

 

Indikator kecerdasan rohaniah adalah taqwa. Ary Ginanjar Agustian yang 

populer dengan penelitian ESQ-nya menggunakan istilah kecerdasan spiritual, 

tetapi yang dimaksudkan sama dengan kecerdasan rohaniah (religious) karena 

memiliki muatan ajaran agama. Kecakapan emosi dan spiritual yang digali dari 

Islam adalah konsistensi (istiqamah), kerendahan hati (tawadhu), totalitas 

(kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas, dan penyempurnaan (ihsan). Semua 

ini dinamakan akhlak mulia (akhlakul karimah). Kecerdasan emosi dan spiritual 

tidak dijelaskan secara terpisah, tetapi disinergikan menjadi ESQ (Emotional and 

Spiritual Quetion). Namun, keduanya dibedakan, EQ menyangkut hubungan 

                                                           
14

 Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan;Menemukan Kembali Pendidikan Yang 

Manusiawi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.38-39   
15

 Ibid.., hlm.108.  
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antarmanusia, sedangkan SQ menyangkut hubungan antar manusia dengan 

Tuhan. Dengan kata lain, EQ (Kecerdasan Emosional) diperlukan untuk menjalin 

hubungan yang baik antar manusia, sedangkan SQ (Kecerdasan Spiritual) harus 

dimiliki untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah.  

Adapun nilai-nilai yang harus dikembangkan di lembaga pendidikan Islam 

/madrasah yaitu diantaranya:
16

  

No Nilai-Nilai Deskripsi 

1 Ibadah/ 

Religius 

Sikap dan prilaku yang taat dan patuh dalam 

melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dan menjauhi 

segala larangan Allah Swt., toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah yang berbeda paham dari dirinya, 

dan hidup rukun dengan mereka. 

2 Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

                                                           
16

 Muhaimin,  Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012) hlm.120-122  
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pada berbagai ketentuan dan peraturan 

5 Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki   

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokratis  Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain 

9 Rasa ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

10 Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas 

kepentingan dirinya dan kelompok 

11 Cinta tanah 

air 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik bangsa 

12 Menghargai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 
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prestasi menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui serta serta menghormati keberhasilan 

orang lain 

13 Bersahabat/ 

komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta damai Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya 

15  Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya 

16 Peduli 

lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi  

17 Peduli 

sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

18 Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa 

19 Tangguh  Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas 



103 
 

 
 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya 

20 Cerdas  Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan 

sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan 

kreatif. 

 

Keterlibatan nilai-nilai tersebut di atas pada dasarnya dalam 

pendidikan dilakukan dengan keseluruhan organ tubuh, dan terutama dengan 

nafs, qalb, akal, bashirah-nya percaya, menerima, ridha pada Tuhan, dan 

bersedia mematuhi sistem nilai dan kaidah Ilahi. 

Pendidikan Islam adalah penekanan pada pencarian, penguasaan, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan atas dasar ibadah kepada Allah. Setiap 

penganut Islam diwajibkan mencari ilmu pengetahuan untuk dipahami secara 

mendalam yang selanjutnya dikembangkan, baik dalam rangka ibadah 

maupun guna kemaslahatan umat manusia.
17

 Pencarian, penguasaan, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan ini merupakan suatu proses yang 

berkeseimbangan dan berlansung seumur hidup. Inilah yang kemudian dengan 

pernyataan life long education dalam sistem pendidikan modern. Seiring 

dengan firman Allah di bawah ini: Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, 

ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 

(QS.al-An‟am: 162). 

                                                           
17

 Sri Minarti, Op.Cit.., hlm.60  
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Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa semua hal yang terkait 

dengan umat Islam adalah untuk Allah semata; semua aktivitasnya termasuk 

aktivitas pendidikan adalah untuk Allah semata. Umat Islam menyadari 

bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk menghambakan 

diri kepada-Nya. Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka menyembah kepada-Ku. (QS. adz-Dzariyaat: 56) 

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa tujuan diciptakannya 

manusia adalah semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah. 

Penghambaan manusia pada Allah bersifat totalitas. Apapun yang dilakukan 

manusia adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Termasuk 

manusia melakukan pendidikan adalah dalam rangka menghambakan diri 

kepada Allah.  

 

C. Relevansinya Nilai-Nilai Tasawuf dalam Konteks Modern 

Nilai-nilai tasawuf yang ditawarkan Al-Ghazali bagi masyarakat modern. 

Dalam masyarakat modern terdapat beberapa masalah seperti yang di gambarkan di 

bab pembahasan sebelumnya Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

mengembangkan hidup berakhlak bertasawuf. Seperti yang di jelaskan di atas, bahwa 

kebentakan masyarakat modern yang mengalami masalah-masalah tersebut sering 

mengalami kekeringan batin. Sehingga masyarakat yang mengalami hal tersebut 

selalu merasa gelisah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dimulai dari rasa-rasa 

yang ganjil tersebut masyarakat modern mulai mencari-cari di mana sufisme yang 
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dapat menjawab sejumlah masalah yang dihadapi. Dalam situasi seperti itu, disinilah 

pentingnya ajaran Islam yang pokok, yaitu batiniyah Islam atau tasawuf 

diperkenalkan. Dalam hal ini, kami menonjolkan nilai-nilai tasawuf dan akhlak  untuk 

mengatasi hal tersebut menuju kebahagiaan hakiki. 

1. Tobat  

Tobat merupakan tiket pertama saat memasuki wilayah sufi. Tobat ini 

harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Yaitu berhenti 

dari berbuat zhalim terhadap diri sendiri maupun orang lain. Berhenti dari 

gaya hidup materialistik, hedonis, totaliteristik, eksploratif dan liberal. 

Menghentikan kebiasaan free sex, dugem, clubbing, mengkonsumsi zat-zat 

psikotropika secara illegal, tindak kriminal, dan perbuatan buruk lainnya yang 

pernah dilakukan, serta bertekad tidak mengulanginya, Allah SWT berfirman: 

 

             

“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang beriman, 

supaya kalian beruntung” (QS.An-Nur:31)  

 

2. Sabar dan Syukur 

Sabar yaitu menerima atau menjalankan segala tindakan dengan hati 

ikhlas. Sabar juga termasuk kekuatan dan ketangguhan hati dalam mencegah 

seseorang dari terjerumusnya perbuatan dosa. Pada zaman modern seseorang 
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harus memiliki kesabaran dan mensyukuri agar tidak melampaui batas, 

bersyukur dapat kita ungkapkan dengan berdo‟a kebaikan, memuji Allah 

dalam setiap situasi dan kondisi, serta memanfaatkan anggota tubuh untuk 

beribadah atau menghindarkan anggota tubuh dari menggunakan fasilitas 

modern untuk berbuat dosa dan maksiat. 

 

3. Faqir dan Zuhud 

Faqir ini merupakan sikap persaan hati seseorang yang meyakini 

bahwa tidak ada satupun dalam hidup ini yang dimilikinya, Zuhud berarti 

memandang rendah dunia dan tidak terikat padanya. Zuhud disini bukan 

berarti dituntut miskin dan tidak mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, 

tetapi tidak ada keterikatan hati pada kekayaan tersebut. Boleh saja punya 

mobil banyak, rumah dimana-mana, dan tanah melimpah, tapi tidak selalu 

terpaut dengan kemewahan itu. Semuanya dianggap titipan dari Allah, yang 

dapat diambil sewaktu-waktu. Pada hakikatnya semua harta yang kita miliki 

itu milik Allah. Allah berfirman: 

Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Sungguh Allah 

Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
18

 

 

 

 

                                                           
18

 QS. Luqman: 26  
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4. Tauhid dan Tawakal 

Ketika sesorang telah meng-Esa-kan Allah. Sesorang akan pasrah 

hanya kepada Allah. Dalam kehidupan Modern tawakal adalah sikap optimis 

dan percaya diri bahwa Allah lah sebaik-baik pengatur kehidupan. Bila kita 

mengikuti aturan-Nya, yakni sunntullah, maka kita akan sukses dunia dan 

akhirat, sehingga ia akan terhindar dari stres dan frustasi.  

 

5. Cinta dan Rindu 

Ketika seorang hamba sudah mencapai maqam mahabbah yang 

menyebabkan adanya rasa kebersamaan dengan-Nya. Seluruh jiwa dan 

segenap ekspresinya hanya diisi oleh rasa cinta dan rindu yang tumbuh karena 

keindahan dan Kesempurnaan Dzat Allah. Mahabbah adalah manivestasi dari 

tingkat ma‟rifat. Ketika seorang sudah merasakan cinta dan rindu kepada 

Allah, Ia akan rajin mendirikan shalat sehingga pikiran dan emosinya akan 

selalu jernih dan stabil. Maka akan tercermin pribadi yang utuh dan kokoh 

imannya. 

 

6. Kehendak atau Niat 

Agar terwujudnya sesuatu perbuatan sesorang itu pertama harus punya 

ilmu kemudian niat. Ketika sesorang sudah menghiasi sifat-sifat terpuji dan 

taqwa kepada Allah. Sesorang akan menjaga habbluminallah dan 

habluminannas. Sehingga tidak ada lagi niat untuk melakukan kerusakan di 
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mukabumi seperti penyalahgunaan iptek yang berdampak negatif kepada 

seluruh makhluk dan semesta alam. Yang ada niat atau kehendak untuk 

menebar manfaat bagi kemaslahatan umat. 

 

7. Al-Muraqabah dan Al-Muhasabah 

Muraqabah apabila tertanam dalam jiwa manusia, maka akan 

senantiasa merasakan dengan Rabb nya ia akan memgendalikan keinginan 

nafsu yang jelek di dalam jiwanya. Dengan demikian ia tidak mudah tergoda 

untuk berbuat haram dan menghalalkan segala cara. Dengan keadaan jiwa 

seperti hal tersebut ia akan dengan mengadakan penghisaban atas dirinya dan 

menucikan diri dari dosa atau maksiat. 

 

8. Tafakur 

Jika seseorang merasa hidupnya tak ada lagi harapan, sebaiknya dia 

bersegera untuk bertafakur, terutama tentang akhirat. Menurut Al-Ghazali 

akan memudahkan hati untuk insaf, semakin teguh keyakinan bahwa akhirat 

lebih utama dan kekal, serta muncul harapan besar bahwa Allah pasti 

menolong. Sesorang patut berpikir kemudian mengevaluasi pada setiap 

aktivitas anggota tubuhnya. Misalkan lisan, karena lisan itu menghadap 

kepada mengumpat, berdusta, menyucikan diri, berbantah-bantahan, bersenda 

gurau dan lainnya.  
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Dalam kehidupan modern ini seharusnya membiasakan diri bertafakur 

dengan model. Pertama, apakah sesuatu yang akan saya lakukan diridhai 

Allah atau tidak?.  Kedua, jika ternyata suatu jalan itu tidak disukai Allah, 

bagaimana cara kita menjauh dan terhindar darinya?. Oleh karena itu, insan 

beriman mesti selektif terhadap dirinya agar terlepas dari segala hal yang tidak 

mengundang keridhaan-Nya.  

 

Dari uraian relevansi nilai tasawuf dan akhlak tersebut diatas dapat kita 

rangkum menjadi dua nilai akhlak tasawuf yaitu: 

1. Nilai akhlak tasawuf professional 

Di dalam masyarakat modern, banyak problematika yang berkenaan 

dengan gaya hidup yang materialistik. Dan orang yang sudah mengalami hal 

tersebut akan mengalami pula pendangkalan iman. Karena selalu memikirkan 

duniawi yang bersifat material. Sehingga selalu berfikirkan bahwa apa yang 

dia punya belum cukup, tanpa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah 

kepadanya. Sehingga pula, orang gersebut bersifat serakah atau menang 

sendiri tanpa memperdulikan orang lain di sekitarnya. Dan senantiasa pula, 

untuk mendapatkan materialnya, orang tersebut bahkan menghalalkan segala 

cara untuk mendapatkannya, tentulah itu sangat tidak baik dan berakhlak yang 

buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai manusia haruslah 

menanamkan akhlak tasawuf yang baik, sebagai contoh adalah nilai 

professional. Sehingga kita senantiasa professional dalam berkerja atau 
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aktivitas sehari-hari. Jadi dalam professional ini, kita melakukan sesuatu 

sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi tidak menghalalkan segala 

cara untuk mendapatkannya. Dan selalu professional dengan apa yang sudah 

diperoleh dengan selalu mengucap syukur kepada Allah. Sehingga kita 

senatiasa dalam menjalankan hidup ini sesuai dengan akhlak yang baik dan 

selalu di jalan Allah yang benar. Dan tentulah kita terhindar dari sikap atau 

akhlak-akhlak yang jelek tadi. 

 

2. Nilai akhlak tasawuf disiplin 

Pengertian disiplin berasal dari bahasa latin, disciple, discipulus, murid, 

mengikuti dengan taat, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dengan 

tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan. Pribadi 

yang disiplin sangat berhati-hati dalam mengelola pekerjaan serta penuh 

tanggungjawab memenuhi kewajibannya.
19

 

Sering sekali masyarakat modern yang mengalami masalah tentang 

pendangkalan iman karena kurang dalam melakukan kegiatan sepiritual atau 

kegiatan keagamaan. Hal ini dikarenakan tuntutan kehidupan yang dihadapi. 

Karena sudah terbuai dengan kehidupan dunia ini. Seperti yang kita ketahui 

bahwa di zaman modern ini, kita sudah dipermudah dengan kecanggihan 

teknologi. Baik dari yang sederhana seperti handphone, laptop, televisi sampai 

yang paling susah dikerjakan seperti mesin-mesin besar dalam dunia pabrik.  

                                                           
19

 Toto Tasmara,Membudayakan Etos Kerja Islami,(Jakarta: Gema Insani Press,2002), hlm. 
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Dampak perkembangan teknologi ini sangatlah besar yang kita rasakan. Dan 

yang kami soroti dalam pembahasan ini adalah penyalagunaan iptek. Sehinga 

senantiasa berbuat negatif dengan kecanggihan teknologi. Tentulah itu tidak baik, 

seperti yang kita ketahui bahwa di dunia pendidikan khususnya perkuliahan tidak 

lepas dari penggunaan atau pemanfataan iptek ini. Contoh kecil kita sendiri dengan 

smartphone kita sudah bisa melakukan hal-hal yang banyak. Dari komunikasi sampai 

dunia maya yang semua itu tak jarang membuat kita lalai terhadap kewajiban kita 

sebagai pelajar atau mahasiswa yaitu belajar. Bahkan pula lupa dalam melaksanakan 

ibadah yang diwajibkan Allah.  

Untuk mengatasi hal itu, ada pelajaran akhlak tasawuf yaitu zuhud, atau 

menjauhi duniawi dan fokus mendekatkan diri kepada-Nya yang bertujuan untuk 

melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hal tersebut, yaitu berzuhud, 

muraqabah, muhasabah, dan tafaqur. Tetapi bagi kita mengamalkannya itu sulit. 

Maka dari itu kita menerapkan sikap disiplin arti disiplin ini sangat luas. Bisa disiplin 

waktu dan juga disiplin dalam belajar. Di sini kita belajar bagaimana untuk 

memajemen waktu dengan baik. Kapan saatnya untuk belajar dan kapan untuk 

beribadah. Sehingga kita dapat selalu ingat akan ajaran agama kita ini, dan terhindar 

dari hal-hal yang tidak baik. Karena itulah sangat penting sekali ajaran akhlak dan 

tasawuf ini dalam kehidupan kita. Untuk membimbing manusia dalam melakukan 

sesuatu agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam. 
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Proses tasawuf di sini melalui tahapan takhali, tahalli, dan tajalli. Nilai-nilai 

tasawuf relevan dengan konteks modern dapat terlihat dalam gambaran proses 

dibawah ini: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajalli 

Tahalli 

Takhali 

Penyaksian Nur Ilahi 

Pengisian diri 

Pengosongan diri 

Al-muraqabah dan al-muhasabah,tafakur agar 

mencapai ma‟rifat kepada Allah (penyaksian 

Nur Allah yang sesuai dengan QS.An-Nur;35) 

yang dibimbing oleh mursyid. Orang yang 

sudah ma‟rifat akan lebih bijak dalam berkata 

dan berbuat termasuk menggunakan teknologi. 

Pengisian diri dengan sifat-sifat terpuji: niat, 

sabar dan syukur, faqir dan zuhud,tauhid dan 

tawakal, cinta rindu pada Allah agar terhindar 

dari pendangkalan iman, stress, dan frustasi. 

Pengosongan diri dari sifat-sifat tercela yaitu 

dengan tobat. Tobat dari berbuat zhalimi. 

Contoh: free sex, clubbing, dugem, meng- 

konsumsi obat psikotropika, tindakan kriminal, 

dan perbuat buruk lainnya yang pernah 

dilakukan dan bertekad tidak diulangi.  


