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ABSTRAK 
 

     Pendidikan seyogyanya bertujuan bukan hanya untuk 

mencerdaskan manusia secara intelektualitas, melainkan juga untuk 

perbaikan spiritualitas dan moralitas. Sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kata spiritualitas 

dan akhlak mulia dalam Islam erat kaitannya dengan tasawuf. Dalam 

hal ini terdapat fenomena menarik antara tasawuf dengan tujuan 

pendidikan Islam. Dimana tasawuf merupakan aspek spiritual dalam 

Islam yang keseluruhannya adalah akhlak. Maka penulis tertarik 

untuk membahas tentang “Konsep Tasawuf Perspektif Buya Hamka 

dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam”. 

     Penelitian ini adalah penelitian kepustkaan (library 

research),teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis content yang termasuk kepada data kualitatif. 

Diketahui dari hasil penelitian bahwa Buya Hamka mengartikan 

tasawuf yaitu keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk 

kepada budi perangai yang terpuji. Hakikat tasawuf menurut Buya 

Hamka ialah memperbaiki budi dan membersihkan batin. Tasawuf 

yang ditawarkan Buya Hamka adalah tasawuf berdasarkan Al-Qur’an 

dan Hadist. Jalan tasawufnya melalui sikap zuhud yang dilaksanakan 

dalam ibadah resmi dan sikap hidup sedernaha yang tidak perlu 

menjauhi kehidupan normal. Relevansi konsep tasawuf perspektif 

Buya Hamka dengan tujuan pendidikan Islam sangatlah erat. Konsep 

tasawuf Buya Hamka yang diartikan sebagai perbaikan budi perangai 

atau dalam Islam disebut akhlak, serta bertujuan agar manusia dekat 

kepada Allah SWT. sejalan dan bahkan dapat menghantarkan 

ketercapaian dari pada tujuan pendidikan Islam yang pada intinya 

adalah untuk membangun dan membentuk manusia yang 

berkepribadian Islam dengan selalu memperbaiki budi pekerti atau 

akhlak serta mempertebal iman dan takwa sehingga bisa berguna bagi 

bangsa dan agama. 

 

Kata Kunci: Konsep Tasawuf, Buya Hamka, Tujuan Pendidikan 

Islam. 
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ABSTRAK 

 

     Education should aim not only to educate people intellectually, but 

also to improve spirituality and morality. As regulated in Law Number 

20 of 2003 concerning the National Education System, it is stated that 

national education aims to develop the potential of students to become 

human beings who believe and are devoted to God Almighty, have 

noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, 

independent, and become democratic and responsible citizens. The 

word spirituality and noble character in Islam are closely related to 

Sufism. In this case, there is an interesting phenomenon between 

Sufism and the purpose of Islamic education. Where Sufism is a 

spiritual aspect in Islam which is entirely moral. So the author is 

interested in discussing “The Concept of Sufism from Buya Hamka’s 

Pesrpective and Its Relevance to the Goals of Islamic Education”. 

     This research is library research. The data analysis technique used 

in this research is content analysis which includes qualitative data. It is 

known from the results of the study that Buya Hamka interpreted 

Sufism as getting out of a despicable character and entering into a 

commendable one. The essence of Sufism according to Buya Hamka 

is to improve the mind and cleanse the mind. The Sufism offered by 

Buya Hamka is Sufism based on the Qur'an and Hadith. The way of 

Sufism is through the attitude of asceticism carried out in official 

worship and a simple life attitude that does not need to stay away from 

normal life. The relevance of the concept of Sufism in Buya Hamka's 

perspective with the goals of Islamic education is very close. The 

concept of Buya Hamka's Sufism which is defined as an improvement 

in character or in Islam is called morals, and aims to make humans 

close to Allah SWT. in line with and can even deliver the achievement 

of the goals of Islamic education, which in essence is to build and 

shape human beings with Islamic personalities by always improving 

character or morals and strengthening faith and piety so that they can 

be useful for the nation and religion. 

 

Keywords: The concept of Sufism, Buya Hamka, Islamic 

Education Goals. 
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MOTTO 

 

                 ( ُسْوَرة 

 ) :األَْعلَى

 
     “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 

(dengan beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia 

sembahyang”. (Q.S Al-A’laa 87:14-15)
1
 

 

                          

             ( الشَّْمُس  ُسْوَرة:( 

 
     “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan 

Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (Q.S. Asy-

Syams 91:7-10)
2
 

   

                                                           
 1 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2006), 591. 

 2 Ibid., 595. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Dalam rangka menciptakan efektifitas pemahaman maksud 

dan tujuan yang komprehensif serta menghindari 

kesalahpahaman dan makna yang ganda, maka penulis perlu 

menjelaskan akan pengertian terhadap kata-kata yang terdapat 

dalam judul “Konsep Tasawuf Perspektif Buya Hamka dan 

relevansinya dengan Tujuan pendidikan Islam” sebagai berikut: 

 

1. Konsep Tasawuf 

     Konsep dapat diartikan sebagai satu ikatan makna atau 

ciri-ciri yang dihubungkan dengan peristiwa, objek, keadaan, 

situasi, dan hal yang serupa. Konsep bersumberkan kepada 

peminjaman dari bidang lain atau bahasa lain, member 

makna baru untuk sesuatu yang sudah ada, dan mewujudkan 

label baru untuk konsep. Dengan kata lain, konsep menjadi 

dasar bagi semua pemikiran dan komunikasi: hipotesis, 

pengukuran, pengumpulan data, perwujudan konsep baru 

untuk mengungkapkan suatu ide.
3
 

     Tasawuf menurut Buya Hamka adalah kehendak 

memperbaiki budi dan men-shifa’-kan (membersihkan) 

batin.
4
 Dari segi bahasa tasawuf berasal dari kata saff yang 

artinya barisan dalam shalat berjama’ah. Alasannya, 

seoarang sufi memiliki iman yang kuat, bersih, dan selalu 

memilih barisan terdepan dalam shalat berjama’ah. 

                                                           
3 K Mahyuddin and M Nasution, “Konsep Penelitian Dalam Teknologi 

Informasi,” Al-Khawarizmi: Journal of Computer Science 1, no. 1 (2005): 35. 
4 Hamka, Tasawuf Modern, ed. Muh Iqbal Santosa (Jakarta: Republika 

Penerbit, 2015), x. 
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     Disamping itu alasan mereka juga memandang bahwa 

seorang sufi akan berada dibaris pertama didepan Allah 

SWT. Saufanah, yaitu sejenis buah-buahan kecil berbulu 

yang banyak tumbuh di gurun pasir Arab Saudi. 

Pengambilan kata ini karena melihat orang-orang sufi 

banyak memakai pakaian berbulu dan hidup dalam 

kegersangan fisik, tetapi subur batinnya. Suffah yang artinya 

pelana yang dipergunakan oleh para sahabat Nabi SAW. 

yang miskin untuk bantal tidur diatas bangku disamping 

Masjid Nabawi di Madinah. Penghuni suffah disebut 

ahlussuffah. Sufi yang artinya bersih atau suci. Maksudnya, 

kehidupan seorang sufi lebih banyak diarahkan pada 

pensucian batin untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Tuhan Yang Maha Suci, sebab Tuhan tidak bisa didekati 

kecuali oleh orang yang suci. Theosophi (theo: Tuhan, 

sophos: hukmat) yang berarti hikmat ketuhanan. Mereka 

merujuk kepada bahasa Yunani karena ajaran tasawuf 

banyak membicarakan masalah ketuhanan. Suf yang artinya 

wol atau kain bulu kasar. Sebagai lambing kesederhanaan. 

     Demikianlah arti kata tasawuf dari segi bahasa, memang 

pengertian tersebut dapat dijadikan standard bagi orang-

orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan 

hidup sederhana, suci lahir dan batin, serta selalu 

mengedepankan dalam masalah ketuhanan, dimana ingin 

menjadi hamba yang terdepan di sisi Tuhan, seperti 

mengambil barisan pertama ketika shalat berjama’ah.
5
 

     Dari segi istilah definisi tasawuf pada intinya adalah 

upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat 

membebaskan dirinya dari pengaruh dunia, sehingga 

tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah SWT. 

Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang 

berhubungan dengan Tuhan. Inilah esensi atau hakikat 

tasawuf.
6
 

                                                           
5 Umar Fauzi, “Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Dunia Modern,” Al-Ashiryyah 4, 

no. 1 (2017): 34–35. 
6 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, 13th ed. (Jakarta: 

Raja Pers, 2014), 156. 
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2. Perspektif Buya Hamka 

     Kata perspektif memiliki dua arti. Pertama, diartikan 

sebagai cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga 

dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Kedua, perspektif 

dimaknai sebagi sudut pandang atau pandangan. 

     Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang akrab disapa 

Hamka lahir di kampung bernama Tanah Sirah di tepi 

Sungai Batang Maninjau Sumatera Barat, pada hari Ahad 14 

Muharram 1326 H, bertepatan tanggal 17 Februari 1908. 

Ayahnya adalah ulama terkenal, Dr. Haji Karim Amrullah 

alis Haji Rasul, pembawa paham-paham pembaharuan Islam 

di Minangkabau.
7
 

     Hamka merupakan seorang intelektual, ulama tafsir, 

sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat 

terkenal di Indonesia mulai dari masanya hingga sekarang 

ini. Selain itu, Hamka juga bisa dibilang seorang pembaharu 

dalam kajian keislaman di Indonesia. Salah satu 

pembaharuan terpentingnya adalah pengembangan kajian 

tafsir Al-Qur’an dalam studi tafsir dan kajian tasawuf 

modern dalam kajian tasawuf.
8
 

 

3. Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam 

     Sebagai pendidik yang berlabel “agama” maka 

pendidikan Islam memiliki tranmisi spiritual yang sangat 

nyata dalam proses pengajaran dibandingkan dengan 

pendidikan “umum”, sekalipun pada keinginan ini juga 

memiliki muatan serupa, kejelasannya terletak pada 

keinginan pendidikan Islam untuk mengembangkan 

keseluruhan aspek dalam diri peserta didik secara 

berimbang, baik aspek intelektual, spiritual, moralitas, 

keilmiahan, skill, dan kultural. 

                                                           
7 Hamka, Tasawuf Modern, iii. 
8 Sofyan Rofi, Benny Prasetiya, and Bahar Agus Setiawan, “Pendidikan 

Karakter Dengan Pendekatan Tasawuf Modern Hamka Dan Transformatif 

Kontemporer,” Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam 11, no. 2 (2019): 399, 

https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i2.2658. 
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     Tasawuf menjadi peranan yang sangat penting terhadap 

keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan. Islam sebagai 

agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, termasuk didalamnya adab/etika berinteraksi antara 

pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.
9
 

     Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa maksud dari pada judul tersebut adalah “Konsep 

Tasawuf Perspektif Buya Hamka dan Relevansinya dengan 

Tujuan Pendidikan Islam”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

     Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhananya 

komunitas manusia memerlukan pendidikan. Maka dalam 

pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut akan 

ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab 

pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup 

manusia.
10

 

     Pendidikan seyogyanya bertujuan bukan hanya untuk 

mencerdaskan manusia secara intelektualitas, melainkan juga 

untuk perbaikan spiritualitas dan moralitas. Sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
11

 Dengan demikian tujuan pendidikan di 

Indonesia tidak hanya untuk menciptakan mansuia yang cerdas 

                                                           
9 Bagus Fachri Ramadhan, “Pendidikan Tasawuf Perspekif Syaikh Abdul 

Qodir Al-Jailani Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam” (Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 18–19. 
10 Nurul Hakim and Fitriana Susi, “Konsep Pendidikan Anak Perspektif 

Zakiah Darajat Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam,” Al-Adabiya 13, 

no. 02 (2018): 28, https://doi.org/10.37680/adabiya.v13i02.28. 
11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 5–6. 
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dalam pengetahuan saja, tetapi juga menciptakan manusia yang 

memiliki kecerdasan spiritual dan berakhlak mulia. 

     Kata spiritualitas dan akhlak mulia dalam Islam erat 

kaitannya dengan tasawuf. Istilah spiritualias dalam sejarah 

peradaban Islam lebih populer dikenal dengan istilah tasawuf 

atau sufisme.
12

 Tasawuf juga merupakan ilmu keislaman yang 

sangat erat dengan ajaran akhlak, sebagaimana ditegaskan al-

Katani dalam Risalah al-Qusyairiyah bahwa tasawuf adalah 

akhlak, barangsiapa bertambah dalam akhlak berarti bertambah 

pula dalam tasawuf. Akhlak adalah menjadi nilai hakiki dalam 

tasawuf dan sesuatu yang asasi, sebagaimana ditegaskan 

kembali oleh Abd. Kadir Isa bahwasanya tasawuf itu 

seluruhnya adalah akhlak.
13

 

     Akhlak dalam dunia tasawuf merupakan budi pekerti atau 

perilaku baik yang nampak pada moralitas setiap individu 

dalam melakukan segala aktivitasnya. Akhlak seperti inilah 

yang dicontohkan oleh Nabi SAW. dan harus dijadikan panutan, 

sebagaimana firman Allah SWT. 

 

                 

            (اَْْلَْحذَاِب  ُسْوَرة :) 

     “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.”(Q.S. Al-Ahzab33: 21)
14

 

 

     Sejalan dengan hal diatas, sosok Hamka muncul dengan 

pemikiran dan gagasan tentang tasawuf. Tasawauf Hamka 

merupakan suatu bentuk ekspresi tasawuf sunni yang lebih 

                                                           
12 Bahar Agus Setiawan, Benny Prasetiya, and Sofyan Rofi, “Implementasi 

Tasawuf Dalam Pendidikan Agama Islam: Independensi, Dialog, Dan Integrasi,” 

Potensia: Jurnal Kependidikan Islam 5, no. 1 (2019): 68. 
13 Marhani, “Aktualisasi Tasawuf Al-Ghazali Dalam Mengantisipasi Krisis 

Spiritual,” Jurnal Fikratuna 9, no. 1 (2018): 5–6. 

 14 RI, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi, 420. 
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modern, dengan kehendak memperbaiki budi dan men-shifa’-

kan (membersihkan) batin, untuk membawa manusia dekat 

kepada Allah SWT.
15

 

     Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang menjelaskan bahwa 

Allah SWT. sangatlah dekat kepada hambanya. Betapapun 

demikian seorang hamba harus tetap mendekatkan diri kepada-

Nya. Berikut adalah ayat yang menjelaskan kedekatan Allah 

SWT. kepada hamba-Nya. 

 

                     

                   

 (اَْلبَقََرة  ُسْوَرة :) 

     “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. 

Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-

Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (Q.S. Al-

Baqarah2:186)
16

 

 

     Dalam hal ini terdapat fenomena menarik antara tasawuf 

dengan tujuan pendidikan Islam. Dimana tasawuf merupakan 

aspek spiritual dalam Islam yang keseluruhannya adalah akhlak. 

Ini yang kemudian tasawuf memiliki peranan penting untuk 

mengantarkan ketercapaian tujuan pendidikan Islam. 

     Tujuan pendidikan Islam yang berdasarkan sumber dan 

dasar pendidikan Islam, oleh beberapa pemikir pendidikan 

muslim berlomba-lomba merumuskan tujuan pendidikan Islam. 

Tetapi hal itu tidak dapat terlepas dari rumusan pendidikan 

pertama dalam Islam, Muhammad SAW dan pada hakikatnya 

                                                           
15 Abdul Rouf, Mohd Yakub, and Zulkifli Mohd, “Tafsir Al-Azhar Dan 

Tasawuf Menurut Hamka,” Jurnal Usuluddin, no. 38 (2013): 3. 

 16 RI, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi, 28. 
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dari Allah SWT. Tujuan pendidikan Islam menurut Hamka 

memiliki dua dimensi yang fundamental, yaitu untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, untuk mencapai tujuan ini 

manusia harus memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya 

guna beribadah dengan sebaik-baiknya, karena esensi beribadah 

bukan hanya pada orientasi keahkiratan semata. Namun pada 

akhirnya, segala proses pendidikan yang dilaksanakan dan 

dirasakan oleh peserta didik sampai kepada tujuan untuk 

menjadikan peserta didik sebagai abdi Allah SWT yang baik.
17

 

     Bertitik tolak dari fenomena diatas, tasawuf yang bagaimana 

yang relevan dengan tujuan pendidikan Islam? Maka penulis 

tertarik untuk membahas tentang “Konsep Tasawuf Perspektif 

Buya Hamka dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan 

Islam”. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

     Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah, karena 

adanya keterbatasan baik dari segi tenaga, dana, waktu dan 

supaya hasil lebih terfokus lagi.
18

 Mengingat keterbatasan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini 

difokuskan pada Konsep Tasawuf Perspektif Buya Hamka dan 

Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. 

     Adapun sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsep Tasawuf Perspektif Buya Hamka. 

2. Relevansi Tasawuf Perspektif Buya Hamka dengan Tujuan 

Pendidikan Islam. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan 

secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijadikan 

jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah 

merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup 

                                                           
17 Muhammad Alfian, “Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka,” Jurnal 

Islamika 19, no. 02 (2019): 92. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 290. 
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masalah yang akan diteliti.
19

 Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Konsep Tasawuf Perspektif Buya Hamka? 

2. Bagaimana Relevansi dari Tasawuf Perspektif Buya Hamka 

dengan Tujuan Pendidikan Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian merupakan ungkapan sasaran yang akan 

dicapai dalam suatu penelitian.
20

 Berdasarkan permasalahan 

diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaiamana konsep tasawuf 

perspektif Buya Hamka dan bagaimana  relevansinya dengan 

tujuan pendidikan Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

     Suatu penelitian harus memiliki sebuah manfaat yang jelas 

bagi penulis dan kehidupan manusia, baik secara teoritis 

maupun praktis. Penelitian harus mampu menunjukan manfaat 

tersebut secara kongkrit, dalam hubungannya dengan 

manusia.
21

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

 

1. Secara Teoritis 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan konsep 

tasawuf dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam, 

untuk kemajuan spiritual dan akhlak yang lebih baik secara 

umum dan secara khusus. 

 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai masukan bagi peningkatan keilmuan pada 

bidang Tasawuf dalam konteks pendidikan Islam. 

                                                           
19 Nikmatur Ridha, “Proses Penelitian, Masalah, Variabel, Dan Paradigma 

Penelitian,” Jurnal Hikmah 14, no. 1 (2017): 64–65, http://jurnalhikmah.staisumatera-

medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/10/13. 
20 Ibid., 65. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2018), 235. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya Jurusan 

Pendidikan Agama Islam. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Berbagai kajian terhadap konsep tasawuf telah banyak 

dilakukan oleh para ilmuan dan peneliti, baik dalam bentuk 

buku-buku ataupun hasil penelitian. Demikian juga dengan 

kajian terhadap pemikiran Hamka, telah banyak dilakukan 

dengan tema dan pendekatan yang beragam. Adapun kajian 

terdahulu yang relevan yang dapat penulis himpun adalah 

sebagai berikut: 

     Ahmad Muslim Menulis “Corak Penafsiran Tasawuf 

Hamka (Studi Penafsiran Ayat-ayat Tasawuf dalam Tafsir Al-

Azhar)” tulisan ini adalah skripsi dari UIN Raden Intan 

Lampung. Penelitian ayat-ayat yang berkaitan dengan tasawuf 

dalam Tafsir Al-Azhar, Ahamd Muslim sampai kepada 

kesimpulan bahwa corak penafsiran tasawuf Hamka adalah 

tasawuf bercorak Isyari, yaitu tasawuf yang berdasarkan kaidah 

ilmiah yang nyata dan realitas serta pentakwilan ayat-ayat Al-

Qur’an yang berbeda dengan makna lahirnya sesuai dengan 

petunjuk khsus tetapi diantara kedua makna tersebut dapat 

dikompromikan, yang menjadi asumsi bahwa tafsir isyari 

adalah Al-Qur’an mencakup apa yang zhahir dan batin.
22

 

     Adapun penulis dalam hal ini meneiliti “Konsep Tasawuf 

Perspektif Buya Hamka dan Relevansinya dengan Tujuan 

Pendidikan Islam”. Penulis disini akan mencari apakah ada 

relevansinya antara konsep tasawuf perspektif Buya hamka 

dengan tujuan pendidikan Islam. Dari sini terlihat perbedaan 

antara penelitian diatas dan penulis, letak perbedaanya yaitu 

penulis menggunakan sumber data dari seluruh buku-buku 

karya Hamka itu sendiri baik yang berkaitan langsung dengan 

                                                           
22 Ahmad Muslim, “Corak Penafsiran Tasawuf Hamka(Studi Penafsiran 

Ayat-Ayat Tasawuf Dalam Tafsir Al-Azhar)” (IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 

88. 
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masalah tasawuf maupun buku-buku karangan beliau yang lain 

dan dapat penulis himpun. Kemudian dicarikan relevansinya 

dengan tujuan pendidikan Islam. Sedangkan penelitian diatas 

mencari Corak Tasawuf Hamka dengan terfokus pada ayat-ayat 

yang berkaitan pada masalah tasawuf dalam Tafsir Al-Azhar 

karangan Hamka. 

     Muhammad Agus Sugiarto menulis “Materi Pendidikan 

Qolbu Menurut Hamka dalam Buku Tasawuf Modern” tulisan 

ini merupakan skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Dalam meneliti buku Tasawuf Modern Hamka 

yang berkaitan dengan masalah materi pendidikan Qolbu, 

Muhammad Agus Sugiarto sampai kepada kesimpulan bahwa 

pembahasan materi pendidikan Qolbu yang terkandung dalam 

buku Tasawuf Modern diklasifikasikan kedalam tiga 

pembahasan yaitu; keimanan (Aqidah), akhlak dan ibadah. 

Aspek keimanan, meliputi percaya kepada Allah SWT, percaya 

kepada Malaikat-malaikat-Nya, percaya kepada Kitab-kitab-

Nya, percaya kepada Rosul-rosul-Nya, percaya kepada 

kebangkitan setelah mati dan percaya dengan takdir Allah 

SWT. Pada aspek akhlak, Hamka secara spesifik menjelaskan 

tentang beberapa akhlak terpuji diantaranya, malu, amanat, 

sidiq, ikhlas, qona’ah dan tawakal. Kemudian pada aspek 

ibadah, rajin membaca Al-Qur’an, memperbanya puasa, 

melakukan sholat malam, senantiasa berdzikir kepada Allah 

SWT dan bergaul dengan orang budiman.
23

 

     Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan membahas 

tentang “Konsep Tasawuf Perspektif Buya Hamka dan 

Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam”. Adapun letak 

perbedaannya dengan penulis yaitu penelitian diatas membahas 

tentang materi pendidikan Qolbu yang terdapat dalam buku 

Tasawuf Modern karya Hamka. Sedangkan penulis akan 

membahas tentang relevansi dari konsep tasawuf perspektif 

                                                           
23 Muhammad Agus Sugiharto, “Materi Pendidikan Qolbu Menurut Hamka 

Dalam Buku Tasawuf Modern” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2018), 130. 
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Buya Hamka dengan tujuan pendidikan Islam. Disini terlihat 

jelas perbedaannya yaitu dalam aspek pembahasan. 

     Silawati menulis artikel “Pemikiran Tasawuf Hamka dalam 

Dunia Modern” yang diterbitkan oleh Jurnal An-Nida’:Jurnal 

Pemikiran Islam volume 40 nomor 2 tahun 2015. Artikel ini 

membahas pentingnya pemikiran Tasawuf Modern Hamka 

dalam dunia modern. Kemudia sampai kepada kesimpulan 

bahwa, pemikiran tasawuf Hamka mampu memberikan 

pemahaman untuk mengatasi krisis spiritual manusia modern 

dan dampak yang ditimbulkan, tawaran tasawuf terhadap 

kebutuhan spiritual manusia modern, tasawuf sebagai 

instrument pembinaan moral manusia modern, serta integrasi 

syari’ah dan tasawuf sebagai wujud sufistik modern.
24

 

     Letak perbedaannya dengan penelitian yang penulis bahas 

adalah dalam hal ini penelitian diatas membahas pentingnya 

pemikiran tasawuf modern Hamka dalam dunia modern yang 

sampai kepada kesimpulan bahwa pemikiran tasawuf modern 

Hamka mampu memberikan pemahaman untuk mengatasi krisis 

spiritual manusia modern dan dampak yang ditimbulkan. 

Sedangkan penulis dalam hal ini akan membahas tentang 

konsep tasawuf perspektif Buya Hamka dan relevansinya 

dengan tujuan pendidikan Islam. 

     Dari beberapa penelitian terdahulu, secara umum semua 

peneliti belum melakukan penelitian secara khusus tentang 

konsep tasawuf perspektif Buya Hamka dan relevansinya 

dengan tujuan pendidikan Islam. Sehingga berangkat dari 

beberapa peneltian terdahulu diatas, penelitian ini akan 

mengelaborasi lebih dalam tentang pemikiran Hamka dalam 

bidang tasawuf dan relevansinya dengan tujuan pendidikan 

Islam. 

 

 

 

 

                                                           
24 Silawati, “Pemikiran Tasawuf Hamka Dalam Kehidupan Modern,” An-

Nida’: Jurnal Pemikiran Islam 40, no. 2 (2015): 118. 
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H. Metode Penelitian 

     Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati 

untuk mencapai pemahaman.
25

 Secara umum meteode 

penelitian diartikan sebagai suatu usaha pencarian kebenaran 

terhadap fenomena, fakta, atau gejala dengan cara ilmiah untuk 

memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu 

pengetahuan.
26

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

     Penelitian ini adalah penelitian kepustkaan (library 

research) yaitu penelitian yang berusaha mendapatkan dan 

mengolah data-data kepustakaan untuk dapat menjawab dari 

masalah-masalah pokok yang diajukan dalam sebuah 

penelitian.
27

 Penelitian ini pada dasarnya merupakan jenis 

penelitian kualitatif. Aplikasinya adalah menggunakan 

deskriptif, berupa kata-kata tertulis dari penulis,
28

 yang 

dalam hal ini tulisan-tulisan Hamka sendiri maupun 

pandangan atau hasil penelitian yang dilakukan berkaitan 

dengan pemikiran hamka. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

     Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka 

pengumupulan datanya menggunakan prosedur penelitian 

seperti yang dikemukakan oleh Edwar Carr yaitu: 

a. Membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan menuliskan hal-hal yang ditemukan 

dalam tulisan-tulisan atau catatan-catatan Hamka tentang 

konsep tasawuf. 

                                                           
25 Cholid Narbuko and Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), 3. 
26 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu 

Berparadigma Islami (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 1. 
27 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1999), 28. 
28 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. Remaja 

Rosdakarya (Bandung, 2000), 3. 
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b. Menyingkirkan sumber-sumber yang telah dibaca seperti 

dalam umum dan mengambil hal-hal yang penting 

kemudian memusatkan perhatian untuk penulisan 

kembali hal yang relevan dengan penelitian ini,
29

 yaitu 

konsep tasawufnya. Jadi pengumpulan datanya dengan 

menelusuri buku-buku dan dokumen serta tulisan-tulisan 

yang berisi pemikiran Hamka yang berkaitan dengan 

tasawuf kemudian relevansinya dengan tujuan 

pendidikan Islam. 

 

3. Pendekatan 

     Dalam menelaah relevansi konsep tasawuf perspektif 

Buya Hamka dengan tujuan pendidikan Islam, maka 

pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika. 

Hermeneutika sebagai metode pemahaman merupakan 

sebuah aktivitas interpretasi
30

 terhadap sesuatu objek dalam 

hal ini suatu teks yang bermakna dengan tujuan untuk 

mencari arti dan makna yang relevan dengan konteks 

kekinian. Penulis dalam hal ini, cenderung kepada aliran 

subjektif, yang berarti penulis dalam memahami teks-teks 

produk tentang tasawuf perspektif Buya Hamka. 

     Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memahami 

dan melakukan interpretasi terhadap pemikiran Hamka 

tentang tasawuf untuk kemudian menafsirkan dan menyusun 

suatu konsep pemikiran tasawuf Hamka dan relevansinya 

dengan tujuan pendidikan Islam. 

 

4. Sumber Data 

     Sumber data menurut Suharsimi Ari Kunto dalam 

penelitian adalah objek darimana data dapat diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian kualitatuf ialah berupa tulisan, 

lisan, atau tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

                                                           
29 Sutrisno Hadi, Metodologi Researc (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 

Psikologi UGM, 1996), 8. 
30 Acep Saidi, “Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks,” 

Jurnal Sosioteknologi 7, no. 13 (2008): 13. 



 

 

 

 

14 

dokumen dan gambar.
31

 Adapun sumber data terdiri atas dua 

macam, yaitu: 

a. Data Primer 

     Data primer adalah data yang sangat kita butuhkan 

dalam melakukan penelitian atau istilah lain dari data 

primer adalah data yang pokok atau utama. Adapun 

sumber data primer dalam kajian ini adalah buku-buku 

karya hamka itu sendiri baik yang berkaitan langsung 

dengan masalah tasawuf maupun buku-buku karangan 

beliau yang lain dan dapat penulis himpun dalam kajian 

ini yaitu: 

1) Hamka, Perkembangan dan Pemurnian Tasawuf. 

Diedit oleh Muh. Iqbal Santosa. Jakarta: Republika 

Penerbit, 2016. 

2) Hamka, Tasawuf Modern. Diedit oleh Muh. Iqbal 

Santosa. Jakarta: Republika Penerbit, 2015. 

3) Hamka, Renungan Tasawuf. Diedit oleh Muh. Iqbal 

Santosa. Jakarta: Republika Penerbit, 2016. 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai 

data pendukung untuk menguatkan data primer. Data 

sekunder dalam kajian ini adalah buku-buku dan 

dokumen yang membahas tentang sosok Hamka dan 

pemikirannya maupun kegiatan-kegiatan baik yang 

terdapat di media cetak maupun media elektronik. 

1) A. Heris Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam. 

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, 

2012. 

2) Hamka, Falsafah Hidup, Diedit oleh Muh. Iqbal 

Santosa. Jakarta: Republika Penerbit, 2015. 

3) Hamka, Lembaga Hidup, Diedit oleh Muh. Iqbal 

Santosa. Jakarta: Republika Penerbit, 2015. 

                                                           
31 Suharsimi Ari Kunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

172. 
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4) Muhammad Damami, Tasawuf Positif (Dalam 

Pemikiran Hamka). Yogyakarta: Fajar Pustka Baru, 

2000. 

5) Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003. 

 

5. Analisis Data 

     Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis content yang termasuk kepada data kualitatif, 

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pengumpulan data leterer yaitu dengan 

mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang 

berkesinambungan dengan objek pembahasan yang diteliti. 

Data yang ada dalam kepustkaan tersebut dikumpulkan dan 

diolah dengan cara: 

     Pertama, pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh 

yaitu data dari literature yang kemudian disederhanakan 

dengan cara memilih hal-hal pokok serta mencari fokus 

permasalahan dan pola-polanya yang relevan dengan konsep 

tasawuf Buya Hamka dan relevansinya dengan tujuan 

pendidikan Islam. 

     Kedua, menyusun dan mengorganisasi data-data yang 

diperoleh sesuai dengan kerangka yang sudah ditentukan. 

Data tentang tasawuf perspektif Hamka disusun sesuai 

kerangka akademik, sehingga tersusun dengan kerangka 

ilmiah dan menurut kaidah ilmiah, yang bertujuan menjawab 

masalah-masalah penelitian ini dan relevansinya dengan 

tujuan pendidikan Islam. 

     Ketiga, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil 

penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori 

dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh 

kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari 

rumusan masalah dan menganalisis relevansi dari konsep 

tasawu perspektif Buya Hamka dengan tujuan pendidikan 

Islam. 
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     Berangkat dari uraian diatas maka penelitian ini 

menggunakan analisis data yaitu analisis konten. Dari sini 

akan ditemukan kontruksi konsep yang sedang diteliti, 

penelitian ini memfokuskan pada konsep tasawuf perspektif 

Buya Hamka dan relevansinya dengan tujuan pendidikan 

Islam.
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 
 

A. Konsep Tasawuf 

1. Pengertian Tasawuf 

     Dari segi bahasa terdapat sejumlah kata atau istilah yang 

dihubung-hubungkan para ahli untuk menjelaskan kata 

tasawuf. Hamka, misalnya menyebutkan tasawuf diambil 

dari kata shifa’. artinya suci bersih. Kemudian kata shuf,  

yang artinya bulu binatang. Sebab, orang-orang yang 

memasuki tasawuf ini memakai baju dari bulu binatang, 

mereka benci pakaian yang indah-indah atau pakaian “orang 

dunia” ini. Kata selanjutnya diambil dari kaum shuffah, atau 

segolongan sahabat Nabi yang menyisihkan dirinya di suatu 

tempat terpencil di samping masjid Nabi. Kata Shufanah, 

ialah sebangsa kayu yang mersik tumbuh di padang pasir 

tanah Arab. Kemudian kata Sufi yang asal katanya yaitu 

Theosofie, artinya ilmu ke-Tuhanan, lalu di-Arab-kan dan 

diucapkan dengan lidah orang Arab sehingga berubah 

menjadi Tasawuf. 

     Walaupun dari mana pengambilan perkataan itu, dari 

bahasa Arab-kah atau bahasa Yunani, namun dari asal-asal 

pengambilan itu sudah nyata bahwa yang dimaksud dengan 

kauh Tasawuf, atau kaum Sufi itu ialah kaum yang telah 

menyusun kumpulan menyisihkah diri dari orang banyak, 

dengan maksud membersihkan hati, laksana kilat-kaca 

terhadap Tuhan, atau memakai pakaian yang sederhana, 

jangan menyerupai pakaian orang dunia, biar hidup 

kelihatan kurus kering bagai kayu di padang pasir, atau 

memperdalam penyeledikan tentang hubungan makhluk 

dengan Khaliknya.
1
 

 

 Para ulama tasawuf berbeda cara memandang 

kegiatan tasawuf, sehingga mereka merumuskan definisinya 

juga berbeda. Imam al-Ghazali mengemukakan pendapat 

                                                           
1 Hamka, Tasawuf Modern, 1–2.z 
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Abu Bakar al-Kantany bahwa tasawuf adalah budi pekerti, 

barangsiapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, 

maka ia memberikan bekal atas dirimu dalam tasawuf. Maka 

hamba yang jiwanya menerima (perintah) untuk beramal, 

karena sesungguhnya mereka melakukan suluk dengan Nur 

(petunjuk) Islam, dan ahli Zuhud yang jiwanya menerima 

(perintah) untuk melakukan beberapa akhlak (terpuji) karena 

mereka telah melakukan suluk dengan nur (petunjuk) 

imannya.
2
 

     Menurut Ibnu Khaldun, tasawuf ialah semacam ilmu 

syar’iyah yang timbul kemudian didalam agama. Asalnya 

ialah bertekun beribadah dan memutuskan pertalian dengan 

segala selain Allah, hanya mengahadap Allah SWT semata. 

Menolak hiasan-hiasan dunia, serta membenci perkara-

perkara yang selalu memperdaya orang banyak, kelezatan 

harta benda, kemegahan, dan menyendiri menuju jalan 

Tuhan dalam Khlawat dan ibadah. Kemudian juga Buya 

Hamka mengemukakan pendapat Junaid, bahwasanya 

tasawuf ialah keluar dari budi perangai yang tercela dan 

masuk kepada budi perangai yang terpuji.
3
 

     Adapun pengertian tasawuf dari segi istilah atau pendapat 

para ahli amat bergantung kepada sudut pandang yang 

digunakana masing-masing. Selama ini terdapat tiga sudut 

pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan 

tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk 

terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan 

manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan. Jika dilihat dari 

sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, 

maka tasawuf dapat didefiinisikan sebagai upaya 

mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh 

kehidupan dunia, dan memusatkan perhatian hanya kepada 

Allah SWT. 

                                                           
2 Abdullah, “Perkembangan Mistisisme Dalam Islam Dan Maqomat,” 

Sulesana 9, no. 1 (2014): 49. 

 3 Hamka, Tasawuf Modern, 3. 
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     Selanjutnya jika sudut pandang yang digunakan manusia 

sebagai makhluk yang harus berjuang, maka tasawuf dapat 

didefiniskan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak 

yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan jika sudut 

pandang yang digunakan manusia sebagai makhluk yang 

ber-Tuhan, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai 

kesadaran fitrah (ke-Tuhanan) yang dapat mengarahkan jiwa 

agar tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat 

menghubungkan manusia dengan Tuhan. 

     Jika tiga definisi tersebut diatas satu dan lainya 

dihubungkan, maka segera tampak bahwa tasawuf pada 

intinya adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan 

yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan 

dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat 

dengan Allah SWT. Inilah esensi atau hakikat tasawuf.
4
 

 

2. Tujuan Tasawuf 

     Tasawuf adalah salah satu filsafat Islam, yang maksud 

awalnya hendak zuhud dari dunia fana. Tetapi lantaran 

banyaknya bercampur gaul dengan negeri dan bangsa lain, 

banyak sedikitnya masuk jugalah pengakajian agama dari 

bangsa lain kedalamnya. Pada intinya tasawuf adalah upaya 

melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat 

membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, 

sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan 

Allah SWT. 

     Berangkat dari hal diatas maka dapat dinyatakan bahwa 

yang menjadi tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri 

sedekat-dekatnya kepada Allah SWT. yang dilatari dengan 

upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat 

membebaskan diri dari pengaruh dunia serta tercermin 

akhlak yang mulia. Didalam Al-Quran terdapat ayat yang 

menjelaskan bahwa Allah SWT. sangat dekat dengan 

hambanya. Betapapun demikian seorang hamba harus tetap 

                                                           
 4 Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, 154–56. 
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mendekat kepada-Nya. Berikut ayat yang menjelaskan 

kedekatan Allah SWT. dengan hamba-Nya. 

 

                    

               

   (اَْلبَقََرة  ُسْوَرة :) 

     “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 

tentang aku, Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah 

dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa 

apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka 

itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka 

beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam 

kebenaran.”(Q.S. Al-Baqarah2:186)
5
 

 

              

               (ق  ُسْوَرة :) 

     “Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia 

dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami 

lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”(Q.S. 

Qaf50:16)
6
 

 

     Singkat kata, tasawuf merupakan alat untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. dengan mengamalkan pola hidup 

sederhana dan memperbanyak ibadah. Sedangkan yang 

menjadi tujuan tasawuf adalah mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. Prinsip dasar dalam tasawuf adalah 

kesederhanaan dalam hidup demi mencapai kedekatan 

                                                           
 5 RI, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi, 28. 

 6 Ibid., 519. 
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dengan Allah SWT. bukan berarti hidup dalam serba 

kekurangan atau kemiskinan.
7
 

 

3. Madzhab dalam Tasawuf 

     Secara garis besar madzhab dalam tasawuf, berdasarkan 

kecenderungan dan karakteristiknya dapat dibagi menjadi 

tiga madzhab, yakni tasawuf salafi, tasawuf falsafi, dan 

tasawuf sunni (akhlaqi/amali).
8
 

 

a. Tasawuf Salafi 

     Tasawuf salafi adalah tasawuf yang selalu 

melandaskan ajaran-ajarannya dengan al-Qur’an dan al-

Sunnah secara ketat. Apa yang tidak diperintahkan atau 

diamalkan oleh Nabi bukan tasawuf Islam. Tasawuf ini 

berusaha memurnikan tasawuf dari bid’ah, khurafat dan 

tahayul. Tokoh yang termasuk dalam madzhab ini 

mayoritas mereka yang dalam fiqh mengikuti Madzhab 

Hanbaliyah, seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-

Jauziyah, Syeikh Waliyullah al-Dihlawi dan Muhammad 

Abduh. 

     Inti ajaran tasawuf ialah menghayati ajaran Islam dan 

melakukan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah 

SAW. seperti shalat sunnah, puasa sunnah dan lain 

sebagainya, yang terpenting ada sumber atau nash yang 

menerangkan hal itu.
9
 

 

b. Tasawuf Falsafi 

     Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya 

memadukan antara visi mistis dan visi rasional 

pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaqi, tasawuf 

falsafi menggunakan terminology filosofis dalam 

pengungkapannya. 

                                                           
 7 Miswar Rasyid Rangkuti, “Tasawuf Dan Relevansinya Terhadap 

Pendidikan,” Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 8, no. 1 (2019): 96. 

 8 Aly Mashar, “Tasawuf: Sejarah, Madzhab, Dan Inti Ajarannya,” Al-A’raf 

Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat XII, no. 1 (2015): 108. 

 9 Ibid., 108–9. 
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     Hulul, merupakan salah satu konsep di dalam tasawuf 

falsafi yang berimplikasi kepada bersemayamnya sifat-

sifat ke-Tuhanan ke dalam diri manusia. Paham hulul ini 

disusun oleh Al-Hallaj. Wahdah Al-wujud, dapat berarti 

penyatuan eksistensi atau penyatuan dzat. Sehingga yang 

ada atau segala yang wujud adalah Tuhan. Tokoh 

pembawa faham ini adalah Ibnu Arabi. Ittihad, kata ini 

berasal dari kata wahd atau wahdah yang berarti satu atau 

tunggal. Jadi ittihad artinya bersatunya manusia dengan 

Tuhan, berdasarkan keyakinan bahwa manusia adalah 

pancaran Nur Illahi. Tokoh pembawa faham ittihad 

adalah Abu Yazid Al-Busthami.
10

 

 

c. Tasawuf Sunni (Akhlaqi/Amali) 

     Tasawuf sunni adalah tasawuf yang mengikatkan diri 

dengan al-Quran dan al-Hadist, namun diwarnai pula 

dengan interpretasi-interpretasi baru dan menggunakan 

metode-metode baru yang belum dikenal pada masa 

generasi awal, salaf. Tujuan akhir dari praktek tasawuf 

madzhab ini adalah terbentuknya moralitas yang 

sempurna dan menuai Ma’rifat Allah. Oleh sebab tujuan 

inilah madzhab ini juga dikenal dengan tasawuf akhlaqi. 

Kemudian, jika dilihat berdasarkan karakterisrik 

bentuknya, madzhab ini bisa pula dikatakan sebagai 

madzhab moderat atau penengah antara madzhab tasawuf 

salafi yang cenderung kaku dan madzhab tasawuf falsafi 

yang cenderung bebas. 

     Tokok fenomenal madzhab ini ialah Imam al-Ghazali, 

dan diikuti oleh mayoritas penganut teologi Asy’ari dan 

Maturidi. Inti ajarannya ialah keseimbangan antara 

syari’ah dan hakikah, ma’rifat, akhlak, fana’, maqamat, 

tauhid, dan taqarrub ila Allah. Metode pencapaiannya 

                                                           
 10 Muhammad Anas Ma’arif, “Tasawuf Falsafi Dan Implikasinya Dalam 

Pendidikan Islam,” Jurnal Vicratina 3, no. 1 (2018): 13. 
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antara lain mujahadah, dzikir, tazkiyah an nafs wa qalb, 

riyadhah, kontemplasi, tafakur, dan lain-lain.
11

 

 

4. Maqomat dan Ahwal dalam Tasawuf 

     Meskipun berbeda-beda pendapat dan perwujudan, secara 

garis besar, para praktisi tasawuf bisa dikatakan sepakat 

bahwa ajaran tasawuf ialah Tazkiyyah al-Nafs (penyucian 

diri, baik penyucian badan, ucapan, pemikiran, hati, maupun 

jiwa, dan pengesaan Allah SWT.), melalui Takhalliyyah al-

Nafs, dan tajalliyyah al-Nafs guna mencapai kedekatan atau 

penyatuan dengan Allah SWT. Ajaran-ajaran ini oleh para 

sufi disebut dengan maqamat dan ahwal.
12

 

     Maqaamat dan Ahwaal Secara umum, tujuan terpenting 

dari sufi adalah berada sedekat mungkin dengan Allah. 

Orang-orang sufi mempunyai jalan rohani untuk mencapai 

tujuannya yang menjadi tempat mereka berjalan. Thariqat 

(jalan) ini berdasarkan pada asas dan petunjuk serta 

berpatokan kepada al-Qur'an dan Hadits. Prinsip jalan sufi 

ini dinamakan al-maqamat waal- ahwal. Seorang sufi harus 

menempuh jalan panjang yang berisi stasiun-stasiun, yang 

disebut maqamat dalam istilah arab, atau stage dan stations 

dalam istilah Inggris.
13

 

 

a. Maqamat 

     Maqam adalah tahapan atau tingkatan spritual yang 

telah dicapai oleh seorang sufi. Abu Nasr al-Sarraj al-

Tusi mengatakan maqam sebagai tingkatan seorang 

hamba di sisi Allah SWT, yang diperolehnya karena 

ibadah, mujahadah, riyadah dan putusnya hubungannya 

dengan selain Allah. Maqam juga berarti hasil dari 

kesungguhan dan perjuangan yang terus menerus. 

Seseorang baru dapat berpindah dan naik dari satu 

maqam ke maqam yang lebih tinggi setelah melalui 

                                                           
 11 Mashar, “Tasawuf: Sejarah, Madzhab, Dan Inti Ajarannya,” 109. 

 12 Ibid., 109–10. 

 13 Abdullah, “Perkembangan Mistisisme Dalam Islam Dan Maqomat,” 63. 
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latihan dan menanamkan kebisaaan- kebisaaan yang 

lebih baik lagi dan telah pula menyempurnakan syarat-

syarat yang harus ada pada maqam dibawanya.
14

 

     Dalam jumlah dan urutan maqamat para sufi berbeda 

pendapat. Namun yang popular adalah maqam Taubah, 

Zuhud, Sabar, Tawakkal, dan Ridha. 

 

1) Taubah 

     Taubat dari segi bahasa berarti ruju’. Taubat 

adalah kembali dari perbuatan yang tercela kepada 

perbuatan yang terpuji menurut syariat. Taubat adalah 

asal setiap maqam dan hal. Ia meruapakan awal 

landasan dari maqam. Untuk maqam taubah, para sufi 

sepakat menempatkannya pada tahap pertama. Hal ini 

karena, menurut kesepakatan para sufi, bahwa untuk 

dapat mendekat kepada Allah SWT. yang Maha Suci, 

tidak akan mungkin jika sang salik masih berlumuran 

dengan dosa. Ia harus bersih terlebih dahulu sebelum 

mendekat kepada-Nya. Pembersihan diri dari dosa 

inilah pengertian dari maqam taubah. 

 

2) Zuhud 

     Secara definitif zuhud adalah mengabaikan 

kehidupan duniawi. Hal ini karena, menurut kaum 

sufi, kehidupan duniawi adalah sumber kemaksiatan 

dan penyebab terjadinya kejahatan dan dosa. Oleh 

karena itu, ia harus ditinggalkan. Maqam zuhd ini 

sangat erat dengan maqam taubah, sebab taubat tidak 

akan mungkin berhasil selama hati salik masih 

didominasi kecenderungan dan kesenangan duniawi. 

Namun, dengan pendapat ini, Ibn Taimiyyah tidak 

sependapat. Menurutnya, zuhud tidak harus 

meninggalkan semua materi duniawi, tetapi memilah 

dan memilih. Jika ia merugikan bagi kehidupan 

                                                           
 14 Ibid., 64. 
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akhirat, maka ia harus ditinggalkan. Jika tidak, maka 

juga tidak boleh ditinggalkan. 

3) Sabar 

     Sabar bukanlah sesuatu yang harus menerima 

seadanya, namun malah sebaliknya, yaitu berusaha 

secara sungguh-sungguh dalam menahan diri dalam 

memikul suatu penderitaan baik dalam suatu perkara 

yang tidak diingini maupun dalam kehilangan sesuatu 

yang disenangi. Sabar juga merupakan sikap jiwa 

yang ditampilkan dalam penerimaan sesuatu baik 

berkenaan dengan penerimaan tugas dalam bentuk 

perintah maupun larangan. Jadi, sabar adalah 

menahan diri dari kecenderungan hawa nafsu terhadap 

perkara- perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. 

 

4) Tawakal 

     Secara definitif umum, Tawakkal adalah 

kepercayaan dan penyerahan kepada takdir Allah 

SWT. sepenuh jiwa dan raga. Kemudian, menurut 

para sufi, Tawakkal dimaknai sebagai suatu keadaan 

jiwa yang tetap berada selamanya dalam ketenangan 

dan ketentraman baik dalam keadaan suka maupun 

duka. Dalam keadaan suka ia harus bersukur dan 

ketika dalam keadaan duka ia harus bersabar. Dengan 

kata lain, dalam keadaan apapun, sang salik tidak 

diperbolehkan resah dan gelisah, apalagi mencela 

takdir Allah SWT. 

 

5) Ridha 

     Ridha adalah puncak kecintaan yang diperoleh 

sang salik selepas menjalani proses ubudiyyahi 

kepada Allah SWT. yang panjang. Menurut al-

Ghazali, kelebihan ridha Allah SWT. merupakan 

manifestasi dari keridhaan hamba. Ridha terikat 

dengan nilai penyerahan diri kepada Allah yang 

bergantung kepada usaha manusia dalam 
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berhubungan dengan-Nya agar senantiasa dekat 

dengan-Nya.
15

 

 

b. Ahwal 

     Ahwal adalah bentuk jamak dari hal (mufrad) yang 

berarti getaran hati tanpa disengaja dan tanpa diusahakan. 

Seperti perasaan sedih, perasaan tertekan, rindu, kaget, 

wibawa, keinginan dan sebagainya. Menurut Harun 

Nasution hal merupakan keadaan mental. Hal seperti 

takut rendah hati, patuh, ikhlas, rasa berteman, gembira 

hati, dan syukur. 

     Hal berbeda dengan maqam, hal bukan diperoleh atas 

usaha manusia tetapi didapat sebagai pemberian atau 

anugerah dan rahmat dari Tuhan. Ahwal datang tanpa 

bewujud dan bersifat sementara. Sedang maqam 

diperoleh dengan usaha yang keras. Dan untuk dapat 

pindah dari satu stasion ke stasion yang lain diperlukan 

waktu yang panjang serta latihan yang berat disertai 

usaha yang keras. Menurut Rajab, ahwal dalam tasawuf 

yang populer antara lain.
16

 

 

1) Khauf 

     Dalam terma tasawuf, khauf adalah hadirnya 

perasaan takut ke dalam diri sang salik karena 

dihantui oleh perasaan dosa dan ancaman yang akan 

menimpanya. Saat rasa ini menghampirinya, sang 

salik akan merasa tenteram dan tenang karena kondisi 

hatinya yang semakin dekat dengan Allah SWT. 

Perasaan ini juga akan menghalanginya untuk 

melarikan diri dari Allah SWT, dan membuatnya 

selalu ingat serta ta’dzim kepada-Nya. 

 

 

 

                                                           
 15 Mashar, “Tasawuf: Sejarah, Madzhab, Dan Inti Ajarannya,” 110–11. 

 16 Abdullah, “Perkembangan Mistisisme Dalam Islam Dan Maqomat,” 65. 
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2) Tawaddu’ 

     Secara definitif tawaddu’ adalah kerendahan hati 

seorang hamba kepda kebenaran dan kekuasaan 

Tuhannya. Dengan rasa ini, kesombongan sang salik 

kepada Tuhannya dan juga makhluk Tuhan lainnya 

akan hilang sirna, sebab ia merasa rendah. Oleh 

karena itu, jika seseorang sudah sampai atau telah 

mendapatkan ahwal ini, maka ia tidak akan bersikap 

pilih kasih dengan siapapun. Sebab ia memandang 

semuanya adalah sama dan setara. 

 

3) Ikhlash 

     Dalam ajaran tasawuf, ikhlash merupakan suatu 

hal yang bersifat bathiniyyah dan teruji kemurniannya 

dengan amal soleh. Ia adalah perasaan halus yang 

tidak dapat diketahui oleh siapapun. Dengan ini, sang 

salik dalam melakukan apapun hanya semata karena 

Allah SWT., bukan selain-Nya. 

 

4) Taqwa 

     Secara umum, taqwa berarti memelihara diri dari 

larangan Allah SWT. dan selalu melaksanakan apa 

yang diperintahkan-Nya. Sedangkan menurut terma 

tasawuf, taqwa adalah usaha penjagaan dari 

tergelincirnya diri dalam syirik, dosa, kejahatan, dan 

hal-hal yang subhat, termasuk didalamnya ialah lupa 

kepada Allah SWT. 

 

5) Syukur 

     Para sufi memaknai syukur dengan kesan 

kesadaran (rasa terima kasih) manusia terhadap 

rahmat dan karunia yang diterimanya dari Allah SWT. 

Hadirnya sifat ini, dalam diri manusia, akan 

memperlihatkan nilai positif atas diri manusia itu 

sendiri, yakni perwujudan integritasnya dengan Allah 

SWT. dan lingkungannya. 
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6) Mutma’innah 

     Mutma’innah secara etimologi berarti ketenangan, 

sementara secara istilah tidak lain ialah satu kesan 

batin di mana ketentraman, karena dekat dengan Allah 

SWT, selalu menyelubunginya. Dan juga ada yang 

mengartikan sebagai kondisi psikologi yang tenteram 

dengan selalu mengingat Allah, mengerjakan amal 

soleh dan ber- taqarrub kepada-Nya. Menurut 

‘Abdullah al-Anshari, mutma’innah dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu: (1) mutma’innah hati karena 

menyebut asma Allah; (2) ketika mencapai tujuan 

pengungkapan hakikat; dan (3) karena menyaksikan 

kasih sayang-Nya.
17

 

 

5. Tasawuf Moderm (Neo-Sufisme) 

     Sebagaimana dengan perjalanan tasawuf klasik sebagai 

cikal bakal neo-sufisme, maka dalam perkembangan tasawuf 

terutama pada abad ke III H, pengaruh eksternal semakin 

terasa, antara lain dipengaruhi berbagai macam corak 

budaya. Dampak dari hal ini melahirkan dua corak 

pemikiran tasawuf, yaitu yang bercorak dengan materi 

dasarnya bersandar pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan 

ide gagasan pada pembentukan moralitas, di-back up ulama 

moderat pada satu sisi, sedang pada sisi lain tasawuf yang 

bercorak dengan materi dasarnya banyak bersumber dari 

filsafat dengan kecenderungan pada materi hubungan 

manusia dengan Tuhan, disusun oleh para filosof yang 

terkadang mengemukakan pengalaman ekstasi-fana’nya dan 

ucapan-ucapan syatahat ganjil, ditandai banyak pemikiran 

spekulatif-metafisis, seperti  al-hulul, Wahdat al-Wujud atau 

Al-Ittihad atau lainnya. 

     Sufisme sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini 

menempatkan penghayatan keagamaan melalui pendekatan 

batiniah. Kesan dari pendekatan esoterik ini adalah 

disebabkan kepincangan dalam tindak tanduk nilai-nilai 

                                                           
 17 Mashar, “Tasawuf: Sejarah, Madzhab, Dan Inti Ajarannya,” 112–13. 



 

 

 

 

29 

Islam yang lebih mengutamakan makna batiniah atau 

ketentuan yang tersirat saja tanpa memerhatikan juga dari 

aspek lahiriahnya. Oleh karena itu, wajar apabila melalui 

penekanan sikap ini, kaum sufi tidak tertarik untuk 

memikirkan masalah-masalah sosial masyarakat, bahkan 

lebih tertumpu kearah aspek-aspek peribatan saja. 

     Dari sudut lain, terdapat pula kelompok muslimin 

(bahkan mayoritasnya) yang lebih mengutamakan aspek-

aspek formal-lahiriah ajaran agama melalui pendekatan 

eksoterik-rasional. Dalam hal ini, mereka lebih 

menitikberatkan perhatian pada aspek-aspek syariah saja 

sehingga kelompok ini dinamakan sebagai kaum lahiriah. 

Dari banyak usaha percobaan menyatakan antara dua 

pandangan yang berbeda orientasi itu, maka al-Ghazali telah 

mengutarakan konsep yang dikenal sebagai syariat, tarekat, 

hakekat dan makrifat yang terpadu secara utuh. 

     Dalam hal ini, al-Ghazali menjelaskan bahwa 

penghayatan keagamaan harus melalui proses berperingkat 

dan terpadu antara syariat dan tasawuf. Sebelum memasuki 

dunia tasawuf, seseorang harus terlebih dahulu memahami 

syariat untuk dapat memahami syariat secara benar dan 

mendalam, harus melalui proses tarekat. Tarekat merupakan 

sistem esoterik yang akan menghasilkan kualitas 

pemahaman yang tinggi yang disebut sebagai hakikat. 

     Usaha rekonsialisasi sufistik ini belum sepenuhnya 

berhasil untuk mengembalikan misi dan pesan dasar tasawuf 

secara total sebagai pendorong gerakan moral dan ruh Islam 

yang berkarakter damai dan harmonis. Hegemoni lembaga-

lembaga tasawuf justru banyak mengubah dimensi spiritual-

moral-sosial kepada dimensi spiritual-mistik-individual. 

Namun usaha al-Ghazali harus diakui sebagai inspirasi bagi 

tokoh setelahnya, walaupun mempunyai beberapa 

kelemahan terutama pada karyanya yang tidak berisi etos 

sosial dimana individu menjadi pusat perhatian yang 

berlebihan, sehingga banyak diantara pengikut al-Ghazali 

sendiri dan tarekat pasca al-Ghazali menyingkir dari dunia 
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sosial dan berpangku tangan dari dinamika sosial, politik 

dan kebudayaan masyarakatnya. Tatkala kondisi dan 

fenomena ini semakin melembaga, maka lahirlah kesadaran 

akan pentingnya membangkitkan kembali jati diri sufisme 

yang lebih menekankan dimensi moral umat dengan 

merekonstruksi sejarah awal dan substansi sufisme.
18

 

     Istilah neo-sufisme pertama kali dimunculkan oleh 

peneliti muslim terutamanya Fazlu Rahman yang 

menurutnya neo-sufisme sebenarnya telah dirintis oleh para 

ulama seperti Ibnu Taimiyah yang dilanjutkan oleh 

muridnya seperti Ibnu Qayyim al-Jauzi dengan tipe ajaran 

tasawuf berintegrasi syariah. Neo-sufisme lebih menekankan 

aspek rekonstruksi moral sosial masyarakat, merupakan 

terapi yang efektif untuk membuat orang lebih manusiawi. 

Menjalani hidup sufi bukan berarti meninggalkan dunia 

melainkan meletakkan nilai yang tinggi pada dunia dan 

memandang dunia sebagai media untuk meraih spiritualis 

sempurna dengan konstruksi paham tasawuf baru. 

     Neo-sufisme menggambarkan adanya tasawuf klasik 

yang meletakkan bangunan proses  rekonstruksinya zuhud 

yang berkembang dengan asketismenya pada abad ke-III 

sampai abad pertengahan (1250-800 SM) yang cenderung 

kemudian mengambil pada tarekat. Tarekat sebagai 

perpanjangan tangan tasawuf merupakan organisasi tasawuf 

yang dibentuk oleh murid para sufi besar untuk melestarikan 

dan mengajarkan ajaran-ajaran gurunya. Didalam pelestarian 

ajaran-ajaran tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan, 

pengurangan, penambahan bahkan penyimpangan dari 

ajaran semula, seperti doktrin sang guru (Syekh). Memang, 

terindikasi bahwa kaum salaf dalam mengamalkan 

keislaman cenderung manjadi zuhud dengan corak patalisme 

murni yang mampu merefleksikan kecintaan segalanya 

kepada Tuhan sang Pencipta Dunia dan Akhirat.
19

 

                                                           
 18 Salihin, “Pemikiran Tasawuf Hamka Dan Relevansinya Bagi Kehidupan 

Modern” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), 32–34. 

 19 Armyn Hasibuan, “Neo-Sufisme, Ragam Dan Perkembangannya 

(Mampukah Membangun Konstruksi Baru),” Hikmah VII, no. 02 (2013): 61. 
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     Sejalan dengan hal diatas, mengenai neo-sufisme di 

Indonesia terdapat sosok ulama besar yang dikenal dengan 

sebutan Hamka atau (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) 

juga mengenalkan konsepnya. Tasawuf Hamka sendiri 

termaktub dalam beberapa karyanya, yaitu salah satunya 

ialah buku yang berjudul Tasawuf Modern. 

 

B. Konsep Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

     Pendidikan dan manusia merupakan suatu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan karena pendidikan hanya untuk 

manusia dan manusia menjadi manusia karena adanya 

pendidikan. Untuk itu akan dikaji pengertian pendidikan itu 

dari dua aspek yaitu aspek etimologis dan aspek 

terminologis. 

     Kata “Islam” dalam “pendidikan Islam” menunjukan 

warna pendidikan tertentu, pendidikan yang berwarna Islam, 

pendidikan yang Islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan 

Islam dalam hal ini bersumber pada Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Pada masa sekarang istilah yang populer dipakai 

orang adalah tarbiyah, karena menurut Athiyah Abrasyi 

tarbiyah adalah termasuk yang mencakup keseluruhan 

kegiatan pendidikan. la adalah upaya yang mempersiapkan 

individu untuk kehidupan yang lebih sempurna etika, 

sistimatis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat 

dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain, 

berkompetensi dalam mengungkap bahasa lisan dan tulis, 

serta memiliki beberapa keterampilan. Sedangkan istilah 

yang lain merupakan bagian dari kegiatan tarbiyah. Dengan 

demikian maka istilah pendidikan Islam disebut Tarbiyah 

Islamiyah.
20

 

     Satu hal yang harus dicatat adalah bahwa istilah tarbiyah 

untuk menunjukkan kepada pendidikan Islam adalah 

termasuk hal yang baru. Menurut Muhammad Munir Mursa, 

                                                           
 20 Ramadhan, “Pendidikan Tasawuf Perspekif Syaikh Abdul Qodir Al-

Jailani Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam,” 52–52. 
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istilah ini muncul berkaitan dengan gerakan pembaharuan 

pendidikan di dunia Arab pada perempat kedua abad ke-

20.
21

 

     Tarbiyah merupakan bentuk mashdar dari bentuk fi‟il 

madhi (kata kerja) rabba yang mempunyai pengertian yang 

sama dengan kata rabb yang berarti nama Allah. Dalam Al-

Qur’an tidak ditemui secara angsung istilah tarbiyah, namun 

ada istilah yang senada dengan itu, yakni: ar-rabb, 

rabbayani, murabbi, rabbiyun i, rabbani. 

     Beberapa ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan 

kata tarbiyah. Menurut Ahmad Tafsir Tarbiyah merupakan 

arti dari kata pendidikan yang bersal dari tiga kata, yakni: 

rabba-yarbu yang bertambah, tumbuh; rabbiya-yarbaa 

berarti menjadi besar; dan rabba- yarubbu yang berarti 

memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, 

memelihara. 

     Secara istilah, at-Tarbiyah berarti proses menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi (fisik, intelektual, sosial 

estetika dan spiritual) yang terdapat pada peserta didik 

sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal, melalui 

cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan 

mengaturnya secara terencana sistematis dan berkelanjutan. 

Dalam bahasa Indonesia. Istilah at-Tarbiyah diartikan 

sebagai pendidikan. Oleh karena itu, tarbiyah mencakup 

pendidikan jasmani, akal, akhlak, perasaan, keindahan dan 

kemasyarakatan.
22

 

     Dari pengertian tersebut, dalam konteks yang luas 

pengertian pendidikan Islam terkandung dalam term al- 

Tarbiyah yang meliputi empat unsur, yaitu: 

a. Unsur memelihara dan menjaga fitrah anak didik 

menjelang dewasa. 

b. Mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan 

                                                           
 21 Ahmad Syah, “Term Al-Tarbiyah, Ta’lim Dan Ta’dib Dalam Pendidikan 

Islam: Tinjauan Dari Aspek Semantik,” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 7, no. 1 

(2008): 141. 

 22 Muhammad Ridwan, “Konsep Tarbiyah, Ta’lim Dan Ta’dib Dalam Al-

Qur’an,” Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 1 (2018): 43. 
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c. Mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan. 

d. Melaksanakan pendidikan secara lengkap. 

     Jadi istilah at-Tarbiyah memberikan pengertian 

mencakup semua aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Tidak hanya mencakup aspek 

jasmaniah tetapi juga mencakup aspek rohaniah secara 

harmonis.
23

 

     Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk konsep 

pendidikan dalam Islam adalah ta'lim. Menurut Abdul Fattah 

Jalal konsep-konsep pendidikan yang terkandung di 

dalamnya adalah sebagai berikut: 

     Pertama, ta'lim adalah proses pembelajaran terus 

menerus sejak manusia lahir melalui pengembanagn fungsi-

fungsi pendengaran, penglihatan dan hati. Pengembanagn 

fungsi-fungsi tersebut merupakan tanggungjawab orang tua 

ketika anak masih kecil. Setelah dewasa, hendaknya orang 

belajar secara mandiri sampai ia tidak mampu lagi 

meneruskan belajarnya, baik karena meninggal atau karena 

usia tua renta. Kedua, proses ta'lim tidak berhenti pada 

pencapaian pengetahuan dalam domain kognisi semata, 

tetapi terus menjangkau wilayah psikomotor dan afeksi. 

Pengetahuan yang hanya sampai pada batas-batas wilayah 

kognisi tidak akan mendorong seorang untuk 

mengamalkannya, dan pengetahuan semacam itu biasanya 

diperoleh atas dasar prasangka atau taklid. Padahal al-Quran 

sangat mengecam orang yang hanya memiliki pengetahuan 

semacam ini. 

     Istilah ketiga yang digunakan untuk menunjukkan kepada 

pendidikan adalah adab. Arti dasar istilah ini yaitu 

"undangan kepada suatu perjamuan" Ibn Mandzur juga 

menyebutkan ungkapan "addabahu fataaddaba" berarti 

allamahu (mendidiknya). Gagasan ke suatu perjamuan 

mengisyaratkan bahwa tuan rumah adalah orang yang mulia 

dan adanya banyak orang yang hadir, dan bahwasanya yang 

hadir adalah orang-orang yang menurut perkiraan tuan 

                                                           
 23 Ibid., 50. 
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rumah pantas mendapatkan kehormatan untuk diundang dan, 

oleh karen itu, mereka adalah orang-orang bermutu dan 

berpendidikan tinggi yang diharapkan bisa bertingkah laku 

sesuai dengan keadaan, baik dalam berbicara, bertindak 

maupun etiket.
24

 

     Dilihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta 

praktek penyelenggaraannya, maka pendidikan Islam pada 

dasarnya mengandung tiga pengertian: Pertama, pendidikan 

Islam adalah pendidikan menurut Islam atau pendidikan 

Islami, yakni pendidikan yang difahami dan dikembangkan 

dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung 

dalam sumber dasarnya, yaitu al-Quran dan al- Sunnah. 

Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat 

berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan 

diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber 

dasar tersebut atau bertolak dari spirit Islam. 

     Kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan ke-Islaman 

atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikkan 

agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi 

way of life (pandangan hidup) dan sikap hidup seseorang. 

Dalam pengertian yang kedua ini pendidikan islam dapat 

berwujud (1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang 

atau suatu lembaga untuk membantu seorang atau 

sekelompok peserta didik dalam menanamkan 

dan/menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai- nilainya; 

(2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua 

orang atau lebih yang dampaknya adalah tetanamnya 

dan/atau tumbuhkembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya 

pada salah satu atau beberapa pihak. 

     Ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, 

atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang 

berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah umat 

Islam. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dalam realitas 

sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu pendidikan 

                                                           
 24 Syah, “Term Al-Tarbiyah, Ta’lim Dan Ta’dib Dalam Pendidikan Islam: 

Tinjauan Dari Aspek Semantik,” 145–46. 
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Islam tersebut benar-benar dekat dengan idealitas Islam/atau 

mungkin mengandung jarak atau kesenjangan dengan 

idealitas Islam. 

     Walaupun istilah pendidikan Islam tersebut dapat 

dipahami secara berbeda, namun pada hakikatnya 

merupakan satu kesatuan dan mewujud secara operasional 

dalam satu sistem yang utuh. Konsep dan teori kependidikan 

Islam sebagaimana yang dibangun atau dipahami dan 

dikembangkan dari al-Qur‟an dan As-sunnah, mendapatkan 

justifikasi dan perwujudan secara operasional dalam proses 

pembudayaan dan pewarisan serta pengembangan ajaran 

agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke 

generasi, yang berlangsung sepanjang sejarah umat Islam. 

     Kalau definisi-definisi itu dipadukan tersusunlah suatu 

rumusan pendidikan Islam, yaitu: Pendidikan Islam ialah 

mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu 

manusia yang prosesnya berlangsung secara terus-menerus 

sejak ia lahir sampai meninggal dunia. Yang dipersiapkan 

dan ditumbuhkan itu meliputi aspek jasmani, akal, dan 

ruhani sebagai suatu kesatuan tanpa mengesampingkan salah 

satu aspek, dan melebihkan aspek yang lain. Persiapan dan 

pertumbuhan itu diarahkan agar ia menjadi manusia yang 

berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya dan bagi 

umatnya, serta dapat memperoleh suatu kehidupan yang 

sempurna.
25

 

 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

     Membicarakan tujuan pendidikan tidak dapat dilepaskan 

dari pembicaraan tujuan hidup manusia. Manusia merupakan 

makhluk yang senantiasa mengarahkan hidupnya sesuai 

dengan tujuan. Istilah “tujuan” secara etimologi berarti arah, 

maksud atau haluan. Dalam bahasa Arab, “tujuan” disebut 

“Maqashid”. Sementara dalam bahasa Inggris diistilahkan 

dengan “goal, purpose, objectives atau aim”. Secara 

                                                           
 25 Ramadhan, “Pendidikan Tasawuf Perspekif Syaikh Abdul Qodir Al-

Jailani Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam,” 58–60. 
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terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai 

setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai dilaksanakan.
26

 

     Dalam pandangan Islam, mengetahui dan memahami 

tujuan hidup merupakan keniscayaan. Untuk mengetahui 

hakikat dan tujuan hidup harus dipahami untuk apa dulu 

manusia hidup. Manusia harus mempertanyakan kembali, 

berasal darimanakah ia?, dan akan kemana? Tujuan hidup 

menurut Islam adalah beribadah atau mengabdi kepada 

Allah SWT. dalam hal ini, terdapat dalam Al-Qur’an sebagai 

berikut. 

 

             (ُسْوَرة 

 (: اَلذَّاِريَاِت 
     “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar 

mereka beribadah kepada-Ku” (Q.S. Adz-Dzariat 51:56)
27

 

 

     Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa tujuan hidup 

menurut Islam adalah beribadah kepada Allah SWT. ibadah 

kepada Allah adalah kunci hidup muslim. Ibadah yang 

dilakukan dengan ikhlas tentunya merupakan keniscayaan. 

     Tujuan pendidikan Islam dirumuskan dari nilai filosofis 

bahwa kerangka dasar yang terkandung dalam filsafat 

pendidikan Islam, serta pendidikan dasar. Tujuan pendidikan 

Islam juga identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Ada 

beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan 

Islam. Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam 

berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus 

membentuk manusia yang mampu menghadapi segala 

persoalan kehidupan dunia. Al-Ghazali merumuskan tujuan 

pendidikan Islam kedalam dua segi, yaitu membentun insan 

paripurna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah 

                                                           
 26 Miftahur Rohman and Hairudin, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam 

Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 

I (2018): 24. 

 27 RI, Mushaf Al-Quran Al-Kahfi, 523. 
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SWT. dan menuju kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. 

Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu. 

Dengan keutamaan tersebut, maka akan memberinya 

kebahagiaan di dunia serta sebagai jalan untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. untuk kebahagiaan yang hakiki.
28

 

     Tujuan pendidikan Islam menurut Hamka memiliki dua 

dimensi yang fundamental, yaitu untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan 

ini, manusia harus memaksimalkan segala potensi yang 

dimilikinya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, karena 

esensi beribadah bukan hanya pada orientasi keakhiratan 

semata. Namun pada akhirnya, segala proses pendidikan 

yang dilaksanakan dan dirasakan oleh peserta didik, 

bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai Abdi 

Allah yang baik.
29

 

 

     Dalam konteks pendidikan Islam, menurut Arifin, tujuan 

pendidikan Islam yang secara filosofis berorientasi pada 

nilai-nilai Islam yang ditargetkan pada hubungan manusia 

tiga dimensi sebagai "khalifah" di muka bumi, yaitu:  

a. Menanamkan sikap seimbang. Dan hubungan yang 

harmonis dengan Tuhannya. 

b. Menjalin hubungan harmonis, harmonis, dan seimbang 

dengan masyarakat. 

c. Mengembangkan kemampuan untuk mengeksplorasi, 

mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam ciptaan 

Allah untuk kesejahteraan hidupnya dan sesama-nya serta 

untuk kepentingan Ubudiah kepada Allah, yang di-

dedikasikan untuk sikap hubungan yang harmonis pula. 

     Menurut Arifin tujuan akhir dari pendidikan Islam 

terletak pada realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya 

kepada Tuhan, baik secara individu atau sebagai komunitas 

umat manusia secara keseluruhan. 

                                                           
 28 Rohman and Hairudin, “Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif 

Nilai-Nilai Sosial Kultural,” 24–25. 

 29 Alfian, “Pemikiran Pendidikan Islam Buya Hamka,” 92. 



 

 

 

 

38 

     Tujuan akhir pendidikan Islam menurut Athiyah al-

Abrasyi adalah untuk mendidik tata-krama dan pembentukan 

jiwa. Semua mata pelajaran harus mengandung pelajaran 

moral, setiap pendidik harus berpikir tentang moralitas dan 

pemikiran keagamaan dari karakter sebelum yang lain 

karena moralitas agama adalah moralitas tertinggi, 

sedangkan, itu adalah pilar karakter mulia pendidikan Islam. 

     Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk menumbuhkan 

dan mengarahkan potensi pikiran, jiwa dan fisik, sehingga ia 

memiliki pengetahuan, karakter dan keterampilan sehingga 

semua ini bisa digunakan untuk menunjang pengabdian 

kepada tugas, dan kekhalifahannya di bumi.
30

 

 

 

 

 

                                                           
 30 Kurnia Muhajarah, “Konsep Doa: Studi Komparasi Konsep Do’a 

Menurut M. Quraish Shihab Dan Yunan Nasution Dan Relevansinya Dengan Tujuan 

Pendidikan Islam,” Hikmatuna 2, no. 2 (2016): 226–28. 
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