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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Penulis dalam hal ini memunculkan gagasan, ide, pokok pikiran yang disusun 

menjadi satu kesatuan dalam rangkaian dan menganalisis kata-kata dan kalimat  yang 

mengandung makna sehingga menghasilkan kesimpulan yang tersebut dibawah ini. 

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

Ghazali adalah mencapai ma’rifat dan sa’adah (kebahagiaan) yaitu 

kebahagiaan dunia akhirat. Tasawuf Al-Ghazali merupakan corak 

pemikiran tasawuf akhlaqi yaitu tasawuf yang menitikberatkan kepada 

pembinaan akhlak.  

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. ma’rifah adalah ilmu bahwa Allah 

melihat dan mengawasi segala isi hati manusia, mengetahui rahasia-

rahasianya, melihat setiap amal perbuatan manusia. Sehingga para aktivis 

dalam pendidikan Islam memilki kecakapan emosi dan spiritual yang 

digali dari Islam adalah konsistensi (istiqamah), kerendahan hati 

(tawadhu), totalitas (kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas, dan 
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penyempurnaan (ihsan). Semua ini dinamakan akhlak mulia (akhlakul 

karimah). Dan ia pun menyadari bahwa tujuan diciptakannya manusia 

adalah semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah yang bersifat 

totalitas, termasuk dalam praktik pendidikan. 

 

2. Relevansi nilai-nilai tasawuf dalam konteks modern. 

Proses tasawuf dalam kehidupan modern sangat diperlukan untuk 

menghadapi problematika modern. Tasawuf ibarat air segar yang 

mengobati kekeringan batin. Dengan tahapan:  takhali yaitu pengosongan 

diri dari hal-hal yang tercela dan maksiat. kemudian tahalli yaitu pengisian 

diri dengan akhlak yang terpuji. Serta tajalli yaitu pencapaian ma’rifat 

kepada Allah. Proses tersebut dimulai dari tobat hingga tafakur.   

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, 

maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai bahan  masukan  dan   

saran dalam upaya meningkatkan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Adapun 

saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai seorang pendidik harus menyadari bahwa dirinya diciptakan 

hanya untuk beribadah kepada Allah, termasuk dalam mendidik semata-

mata karena Allah. Dalam mendidik perlu menanamkan niat yang baik 

bersifat sabar, syukur, tawakal, muraqabah dan muhasabah serta harus 
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senantiasa tafakur tentang segala sesuatu yang akan diberikan kepada 

peserta  didik dalam memperhatikan perkembangan akhlak murid 

 

2. Sebagai seorang murid harus membersihkan jiwa dari akhlak tercela 

sebelum belajar. Ia menekankan pandangan bahwa menuntut ilmu adalah 

suatu bentuk ibadah, yaitu ibadah hati (batin). Seorang murid dalam 

menuntut ilmu juga harus konsistensi (istiqamah), kerendahan hati 

(tawadhu), totalitas (kaffah), keseimbangan (tawazun), integritas, dan 

penyempurnaan (ihsan). 

 

3. Bagi lembaga pendidik Islam perlu 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 

berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik kehidupan dunia maupun 

kehidupan akhirat.  


