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ABSTRAK 

 

Perkembangan zaman dari tahun ketahun sudah banyak 

perubahan baik dari segi Politik, Sosial, Ekonomi bahkan dalam 

bidang Pendidikan terutama Pendidikan Islam. Seperti yang kita 

ketahui sekarang banyak manusia yang berlomba-lomba dalam 

memperbanyak hartanya, namun jarang sekali manusia yang mau 

memperbanyak amalnya. Kebanyakan dari mereka hanya memikirkan 

urusan dunianya namun mengenyampingkan urusan akhiratnya. 

Sehingga mereka hanya fokus untuk bekerja dan terus bekerja demi 

kepuasan duniawi. Padahal pada zaman dahulu ada sosok sufi yang 

terkenal kezuhudannya, yang berhati-hati dalam urusan dunia dan 

Beliau adalah sosok yang tidak tertarik dengan dunia sedikitpun, 

sehingga beliau menggapai ma’rifat cinta kepada Allah, berbeda 

dengan manusia sekarang yang sangat tertarik dengan urusan dunia 

dibandingkan dengan urusan akhirat. 

Dari latar belakang tersebut tujuan yang akan peneliti sampaikan 

adalah untuk mengetahui relevansi antara konsep pendidikan spiritual 

Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dengan konsep pendidikan Islam di 

Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini adalah kepustakaan (library research) dengan metode kualitatif 

deskriptif dan analisisnya menggunakan analisis isi (content analysis) 

yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan data 

deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti. 

Hasil penelitian ini, relevansi konsep pendidikan spiritual Syekh 

Abdul Qodir Al-Jailani terhadap konsep pendidikan Islam di 

Indonesia antara lain, konsep tentang ktauhidan. Dalam konsep 

pendidikan spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tauhid sangat 

ditekankan pada materi pembelajaran, tidak lain halnya pada konsep 

pendidikan di Indonesia yang menjadikan konsep tauhid sebagai dasar 

pendidikan Islam dalam penyucian jiwa. Kemudian konsep akhlaq 

atau adab, juga relevan antara konsepnya Syekh Abdul Qodir Al-

Jailani terhadap pendidikan di Indonesia. Karena adab yang 

berhubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesame 

dalam kitab Al Ghunnyah li thalibi thariqi al haq azza wa jala sudah 

dipaparkan secara detail, mengenai adab bersyukur, adab bergaul, 
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adab muamalah dan lain sebagainya. Dalam konsep pendidikan 

spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dijelaskan bahwa Thariqah 

dalam konsep beliau menjelaskan perjalanan sufi dari nol sampai 

menuju puncak ma’rifattullah, dalam poin Thariqah ini juga relevan 

dengan konsep pendidikan Islam di Indonesia ini yang mana dalam 

konsep pendidikan Islam ini kompetensi dasar thariqah pada 

pembelajaran PAI di SMA adalah mampu mendeskripsikan 

perkembangan tharaiqah Islam dan hikmahnya untuk kepentingan 

kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya relevansi konsep pendidikan 

spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani terhadap pendidikan Islam di 

Indonesia ini sangatlah berpengaruh. Pendidikan Islam di Indonesia 

ini juga memiliki keterkaitan dengan pendidikan spiritual Syekh 

Abdul Qodir Al-Jailani, konsep ketauhidan yang ditekan kan pada 

zaman beliau yang mana dalam pendidikan Islam di Indonesia 

sekarang masih juga ditekankan ketauhidannya. 

 

Kata Kunci : Syekh Abdul Qodir Al-Jilani, Pendidikan Spiritual, 

Pendidikan Islam 
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ABSTARCT 

 

The development of the times from year to year has changed a lot 

both in terms of Politics, Social, Economy and even in the field of 

Education, especially Islamic Education. As we know now many 

humans are vying to multiply their wealth, but it is rare for humans to 

be willing to multiply their charity. Most of them only thought about 

his world affairs but ignored the affairs of his afterlife. So they just 

focus on working and continuing to work for worldly satisfaction. 

Whereas in ancient times there was a sufi figure who was famous for 

his impetuousness, who was cautious in world affairs and He was a 

figure who was not interested in the world at all, so he reached the 

ma'rifat of love for God, in contrast to today's man who is very 

interested in world affairs compared to the affairs of the hereafter. 

From this background, the purpose that the researcher will 

convey is to find out the relevance between the concept of spiritual 

education of Sheikh Abdul Qodir Al-Jailani and the concept of Islamic 

education in Indonesia. The type of research used in the preparation of 

this thesis is library research with a descriptive qualitative method 

and the analysis uses content analysis, namely research that produces 

information in the form of descriptive data records contained in the 

text under study. 

The results of this study, the relevance of the concept of spiritual 

education of Sheikh Abdul Qodir Al-Jailani to the concept of Islamic 

education in Indonesia, among others, the concept of ktauhidan. In the 

concept of spiritual education, Sheikh Abdul Qodir Al-Jailani tauhid is 

highly emphasized on learning materials, none other than the concept 

of education in Indonesia which makes the concept of tawhid the basis 

of Islamic education in purifying the soul. Then the concept of akhlaq 

or adab, is also relevant between sheikh Abdul Qodir Al-Jailani's 

concept of education in Indonesia. Because the adab that relates man 

to Allah and man to sesame in the book of Al Ghunnyah li thalibi 

thariqi al haq azza wa jala has been explained in detail, about the 

adab of gratitude, adab of getting along, adab muamalah and so on. In 

the concept of spiritual education, Sheikh Abdul Qodir Al-Jailani 

explained that Thariqah in his concept explained the sufi journey from 
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zero to the top of ma'rifattullah, in this Thariqah point is also relevant 

to the concept of Islamic education in Indonesia, where in this Islamic 

education concept the basic competence of thariqah in PAI learning in 

high school is to be able to describe the development of Islamic 

tharaiqah and its wisdom for the benefit of daily life. In the end, the 

relevance of sheikh Abdul Qodir Al-Jailani's concept of spiritual 

education to Islamic education in Indonesia is very influential. Islamic 

education in Indonesia is also related to the spiritual education of 

Sheikh Abdul Qodir Al-Jailani, the concept of godliness that was 

suppressed in his time where in Islamic education in Indonesia today 

is still emphasized his godliness. 

  

Keywords : Sheikh Abdul Qodir Al-Jilani, Spiritual Education, 

Islamic Education 
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MOTTO 

 

                         

                             

                     

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan 

mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”  

(Q.S. Al-Mujadalah [58] : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

menginterpretasikan terhadap makna yang terkandung dalam 

skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan pengertian 

judul skripsi “Relevansi antara Konsep Pendidikan Spiritual 

Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dengan Konsep Pendidikan 

Islam di Indonesia”, dengan demikian agar pembahasan 

selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu pengertian 

yang lebih nyata. Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan 

sebagai berikut: 

1. Relevansi  

Relevansi adalah keterkaitan, hubungan atau kecocokan.
1
 

Sedangkan relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara 

pendidikan dengan perkembangan dimasyarakat. Relevansi 

yang berkaitan dengan judul ini adalah keterkaitan antara 

pendidikan spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jilani dengan 

konsep pendidikan Islam di Indonesia. 

2. Konsep 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsep adalah 

rancangan, agar kegiatan berjalan dengan sistematis dan 

lancar dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami.
2
 

3. Pendidikan Spiritual 

Pendidikan spiritual atau kerohanian merupakan banteng 

utama bagi penguasaan nafsu dan emosi. Jika benteng 

pertahanan itu rapuh maka   hilanglah keseimbangan mental 

diri seseorang. Dalam keadaan seperti inilah seseorang dengan 

mudah melakukan tindakan tidak terpuji bahkan perilaku yang 

tidak manusiawi. Pendidikan spiritual adalah proses 

pendidikan yang dilandasi oleh kebutuhan yang paling pokok 

dan mendasar yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah swt. 

                                                           
1 https://kbbi.web.id/relevansi 
2 https://kbbi.web.id/konsep 
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sebagai sumber etos kerja produktivitas, membangun relasi, 

kejujuran, , moral dan etika dalam pendidikan. 

4. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani 

Syekh Abdul Qodir Al-Jailani lahir diperkampungan 

Naif, di wilayah Jailan belakang Thabaristan, dekat perbatasan 

Iran di Laut Qazwain (Laut Putih Tengah). Jailan disebut juga 

Kailan, Jail, atau Kail. Semua nama tersebut adalah sama. 

Syekh Abdul Qodir Al-Jailani r.a. lahir pada tahun 470 H. 
3
 

Beliau adalah seorang Syekh yang sempurna, jeli, wushul 

(sampai kepada Allah), gudang makrifat, rujukan para wali 

quthb, arif, makamnya luhur, pondasinya kuat, stabil dalam 

spiritual, keramat yang agung dan luhur, menguasai ilmu 

Barat dan ilmu Timur.
4
 

5. Pendidikan Islam 

Secara Etimologi Pendidikan berasal dari kata 

“pedagogie”, dari Bahasa Yunani terdiri dari “paes” artinya 

anak dan “agogas” artinya membimbing. Jadi paedagogie 

berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.
5
 Pendidikan 

merupakan suatu proses terhadap anak didik yang berlangsung 

terus sampai anak didik mencapai pribadi dewasa. Pendidikan 

juga merupakan hubungan antar pribadi Pendidik dan anak 

didik, perbuatan mendidik ini menuntun anak didik mencapai 

tujuan-tujuan tertentu.
6
  

Sedangkan Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek 

saja dari ajaran Islam secara keseluruhan. Karenanya tujuan 

Pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia 

dalam Islam; yaitu menciptakan pribadi hamba Allah yang 

                                                           
3 Sayyed Mohamed Fadil Al-Jailani Al-Hasani, Biografi Syekh Abdul Qadir Al-

Jailani R.A.; diterjemahkan dari Nahr Al-Qadiriyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-

Jilani, (Jawa Barat: Penerbit Keira Publishing, 2016), h. 78 
4 Ibid,h. 71 
5 Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan Islam Konsep Teori dan 

Aplikasi (Medan: LPPPI,2019), h. 23. 
6 Abdul Rahmat, Pengantar Pendidikan Teori Konsep dan Aplikasi (Bandung: 

MQS Publishing, 2010), h. 14-15 
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selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan 

bahagia di dunia dan di akhirat.
7
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Skripsi yang berjudul “Relevansi antara Konsep Pendidikan 

Spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dengan Konsep 

Pendidikan Islam di Indonesia” ditulis dan disusun dengan alasan 

sebagai berikut: 

Perkembangan pendidikan dari segi teknologi ataupun 

kecanggihan lainya. Dengan canggihnya suatu pendidikan masa 

kini sehingga tak jarang pendidikan yang hanya mengembangkan 

pendidikan dunia sehingga pendidikan spiritual pun sering 

terlupakan. Sehingga fikiran terfokus pada pendidikan 

tekhnologi. 

 Dunia pendidikan pada umumnya sebagai pencetak 

generasi, disamping pendidikan yang semakin berkembang maka 

kita juga perlu melihat perkemabangan pendidikan Islam masa 

kini. Dan kita juga perlu melihat keterkaitan dengan pendidikan 

spiritual yang telah dikembangkan para sufi terdahul dengan 

pendidikan masa kini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman dari tahun ketahun sudah banyak 

perubahan baik dari segi Politik, Sosial, Ekonomi bahkan dalam 

bidang Pendidikan terutama Pendidikan Islam. Seperti yang kita 

ketahui sekarang banyak manusia yang berlomba-lomba dalam 

memperbanyak hartanya, namun jarang sekali manusia yang mau 

memperbanyak amalnya. Kebanyakan dari mereka hanya 

memikirkan urusan dunianya namun mengenyampingkan urusan 

akhiratnya. Sehingga mereka hanya fokus untuk bekerja dan terus 

bekerja demi kepuasan duniawi. Padahal pada zaman dahulu ada 

sosok sufi yang terkenal kezuhudannya, yang berhati-hati dalam 

                                                           
7 Azumardi Azra, Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2012), h. 8. 
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urusan dunia dan Beliau adalah sosok yang tidak tertarik dengan 

dunia sedikitpun, sehingga beliau menggapai ma‟rifat cinta 

kepada Allah, berbeda dengan manusia sekarang yang sangat 

tertarik dengan urusan dunia dibandingkan dengan urusan 

akhirat. 

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis sangat tertarik untuk 

mengetahui sosok sufi yang sering disebut sebagai sulthanul 

Auliya‟ (Rajanya Para Wali) yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 

Beliau adalah tokoh sufi yang sangat terkenal dan sebagai pendiri 

thariqah qodiriyah. Cara beribadah beliau sangat berhati-hati 

dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, pastilah kita semua 

berfikir tentang cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara 

meneladani orang-orang mulia terdahulu. Karena, seperti yang 

kita ketahui sekarang kalau kita menutup mata hati dan tidak 

membukanya dengan cara mengikuti ajran-ajaran umat terdahulu 

yang sudah merasakan mana yang membawa keselamatan mana 

perbuatan kita yang dapat menambahnya kekacauan di muka 

bumi ini. 

Seperti halnya sekarang Pendidikan Islam yang dapat 

membantu kita menambah pengetahuan yang tidak hanya 

mengenai tentang dunia melainkan membantu kita  memperbaiki 

pemikiran kita yang sudah terlena dengan keindahan dunia. 

Namun pada kenyataannya jarang sekali orang yang bersungguh-

sungguh memperbaiki pendidikan Agama Islamannya. Yang 

mana dalam Islam kita sebagai manusia diciptkan sebagai 

khalifah di dunia. Setidaknya kita dapat memperbaiki hubungan 

kita kepada sang Pencipta yaitu dengan cara Mendekatkan diri 

kepada Allah Swt.  Dalam buku yang berjudul Fathur Rabbani 

Mensucikan Jiwa Membuat Hati Menjadi Tenang dan Damai 

karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menuliskan: 

Wahai muridku, jangan menjual agama dan menukarnya dengan 

tanah. Janganlah engkau menjual agamamu dan menukarnya 

dengan tanah kekuasaan, kerajaan, kekayaan dan makanan yang 

haram. Apabila engkau makan dengan cara menjual agama, maka 

hatimu akan menjadi hitam. Bagaimana tidak, karena 
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sesungguhnya engakau menghamba kepada makhluk.
8
 Maksud 

dari pekataan yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 

kepada muridnya adalah agar kita tidak mengorbankan agama 

kita dengan kesenangan dunia, apapun kemewahan yang ada 

didunia ini yang ditawarkan kepada kita jangan sampai membuat 

kita mengorbankan agama kita karena hal itu dapat membuat kita 

gelap mata karena agama adalah penolong kita. Ketika hati kita 

telah kuat dan berpegang teguh mempertahankan agama kita dari 

tawaran yang bersifat kesenangan duniawi, yakinlah bahwa Allah 

Swt. akan menjamin kehidupan kita di dunia maupun akhirat. 

Seperti hal nya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang selalu 

mengutamakan Allah Swt. dari pada kesenangan dan kemewahan 

duniawi. 

Menurut Ahmad Tafsir Pendidikan Islam ialah bimbingan 

yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai ajaran Islam.
9
 Dapat disimpulkan 

pendidikan Islam sebagai suatu proses pemberian bimbingan dan 

pengajaran kepada peserta didik dalam meningkatkan kualitas 

potensi spiritual. Pada era moderen ini jarang orang-orang yang 

mau mengeluarkan hartanya untuk pendidikan islam. 

Kebanyakan orang sekarang hanya menggunakan hartanya untuk 

kesenangan dunia namun berat untuk pendidikan islam yang 

mana sangat penting menjadi bekal kita di akhirat kelak. 

Sehingga pendidikan saat ini mengalami penurunan moral 

yang sangat drastis. Mungkin dengan berpegang pada tokoh-

tokoh ulama terdahulu akan menjadikan pendidikan saat ini 

menjadi lebih baik lagi dalam bidang keagamaan baik akhlak, 

tauhid maupun muamalah. Oleh karena itu penulis akan 

memaparkan biografi dan karangan kitab-kitab Syekh Abdul 

Qadir Al-Jailani untuk menambah pengetahuan yaitu dengan 

meneladani seorang tokoh sufi ini, sehingga kedepannya 

pendidikan islam pada saat ini memiliki dasar islam yang 

mendalam. 

                                                           
8Syaikh Abdul Qadir Jailani, Fathur Rabbani Mensucikan Jiwa Membuat Hati 

Menjadi Tenang Dan Damai (Bandung: Penerbit Jabal, 2017),h.359. 
9 Ahmad Tafsir, Peendidikan Islam,(Bandung:Remaja Rosdakarya,1999), h.32 
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Berdasarkan pemaparan tentang pendidikan Spiritual Syekh 

Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat luar biasa kecintaannnya 

kepada Allah Swt. serta gambaran pendidikan islam pada masa 

kini yang membuat penulis sangat tertarik untuk mengetahuinya 

lebih banyak lagi sehingga penulis ingin mengangkat judul 

Relevansi antara Konsep Pendidikan Spiritual Syekh Abdul 

Qadir Al-Jailani dengan Konsep Pendidikan Islam di 

Indonesia. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Spiritual Syekh Abdul Qadir 

Al-Jailani? 

2. Bagaimana Konsep Pendidikan Islam di Indonesia? 

3. Bagaimana Relevansi Konsep Pendidikan Spiritual Syekh 

Abdul Qadir Al-Jailani terhadap Pendidikan Islam di 

Indonesia? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, makan tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk memahami Konsep Pendidikan Spiritual Syekh Abdul 

Qadir Al-Jailani. 

2. Untuk memahami Konsep Pendidikan Islam di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui Relevansi Konsep Pendidikan Spiritual 

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terhadap Pendidikan Islam di 

Indonesia. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

baik pada segi teoritis maupun praktis. 

 

 



 
 

 
 

7 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Mendapatkan fakta serta data yang benar dari 

sumbernya mengenai pokok-pokok konsep 

pendididikan spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. 

b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada seluruh 

pemikir keintelektualan dunia pendidikan Islam, 

sehingga bisa memberikan gambaran ide bagi pemikir 

pemula. 

c. Sebagai acuan, dalam pengembangan keilmuan di 

Indonesia, khususnya pengembangan keilmuan 

pendidikan Islam yang didalamnya mencakup konsep 

pendidikan spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. 

 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada berbagai pihak yang diataranya, yaitu: 

a. Lembaga Pendidikan Islam, penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai referensi untuk diterapkan 

dalam sebuah lembaga yang mempelajari konsep 

pendidikan spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. 

b. Peneliti dan Calon Peneliti, Bagi peneliti, penelitian ini 

digunakan untuk pembelajaran serta mengkaji secara 

detail tentang hubungan konsep pendidikan spiritual 

Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dengan konsep 

pendidikan Islam di Indonesia berdasarkan teori yang 

pernah diperoleh. Diharapkan temuan penelitian ini 

dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang konsep pendidikan 

spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, atau mungkin 

dapat dikembangkan dibidang yang lainnya. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library research) adalah penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literature baik berupa buku, catatan, 

maupun laporan hasul penelitian terdahulu.
10

 Dalam kegiatan 

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari 

berbagai literature, baik diperpustakaan maupun di tempat-

tempat lain, literature yang digunakan pun tidak hanya 

terbatas pada buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan 

dokumentasi, majalah-majalah, koran dan lain-lainnya agar 

dapat ditemukan teori yang dapat digunakan untuk 

menganalisis dan memecahkan masalah yang diselidiki, 

berdasarkan sumber data tersebut
11

 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, menurut Nana Syaodih, penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran individual maupun 

kelompok. 

Pada metode penelitian ini peneliti menggunakan metode 

deskriptif, yaitu usaha pencarian fakta dengan interpretasi 

yang tepat dan metode ini bertujuan untuk memulai deskripsi, 

yaitu gambaran secara sintesis, actual, dan akurat. Pada 

pendekatan ini metode yang penulis ambil, yaitu penulis 

berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan dan 

menganalisis relevansi antara konsep pendidikan spiritual 

Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dengan konsep pendidikan 

Islam di Indonesia. 

 

                                                           
10 Etta Mamang Sangaji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 

Dalam Penelitian (Yogyakarta:CV Offset, 2010), h.28 
11 Ibid,h.48 
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3. Data dan Sumber Data 

Data adalah keterangan atau bahan yang nyata dapat 

dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Data yang 

dikumpulkan itu dapat berupa data primer dan juga dapat dari 

data sekunder. Sedangkan sumber data yang merujuk pada 

dari mana data penelitian itu diperoleh, data dapat berasal 

dari orang maupun dari buku-buku. 

Data yang dipakai dalam penelitian library research 

ini dibagai menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Yang dimaksud dengan data primer adalah “sumber 

data yang secara langsung dikumpulkan dari sumber 

pertama dan diajukan penelitian oleh peneliti dalam 

meneliti objek kajiannya.
12

 Sedangkan menurut Sayuti 

Ali sumber data primer adalah dokumen, catatan harian, 

arsip, biografi yang ditulis langsung oleh pelaku, dan 

berbagai berita yang ditulis oleh orang-orang 

sezamannya.
13

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber 

data primer yang terdiri dari buku-buku, artikel, catatan 

dan sebagainya yang berkaitan dengan konsep 

pendidikan spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Data 

primer yang menjadi bahan penelitian adalah kitab karya 

Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang berjudul Jalan 

Rahasia Para Kekasih Allah: diterjemahkan dari Sirr al-

Asrar fi ma Yahtaj Ilayh al-Abrar dan buku  yang 

berjudul Jalan Ibadah Para Kekasih Allah; 

diterjemahkan dari Al-Gunyah li Thalibi Thariq al-Haq 

„Azza wa Jalla 

 

 

 

                                                           
12 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 

h.66. 
13 Ibid, h. 48 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah “sekumpulan data 

yang akan menopang data-data primer yang berkaitan 

dengan objek penelitian.
14

 Dalam penelitian ini penulis 

juga menggunkan sumber data sekunder yang meliputi 

buku-buku penunjang, jurnal, artikel, serta karya-karya 

ilmiah lainnya yang ditulis atau diterbitkan yang 

berhubungan dengan konsep pendidikan spiritual Syekh 

Abdul Qodir Al-Jailani. Adapun sumber data sekunder 

tersebut antara lain: 

1) Al-Hasani, Sayyed Mohamed Fadil Al-Jailani. 

Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani R.A.; 

diterjemahkan dari Nahr Al-Qadiriyah Manaqib 

Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jawa Barat: 

Penerbit Keira Publishing, 2016 

2) Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir. The Secret of 

Secrets; Menemukan Hakikat Allah; 

diterjemahkan dari Sirrul Asrar wa Mazhharul 

Anwar fima Yahtaju ilaihi al-Abrar. Jakarta: 

Turos Khazanah Pustaka Islam, 2017. 

3) Jailani, Syaikh Abdul Qadir. Fathur Rabbani 

Mensucikan Jiwa Membuat Hati Menjadi 

Tenang dan Damai. Bandung: Penerbit 

Jabal,2017. 

4) Azra, Azumardi. Pendidikan Islam. Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2012. 

5) Putra Daulay, Haidar. Pendidikan Islam di 

Indonesia. Jakarta: Penamedia Group, 2019. 

 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data berarti mencoba memahami makna data. 

Dalam definisi lain analisis data ialah proses pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk 

                                                           
14 Ibid, h. 56 
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memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, 

kesimpulan, dan mendukung pembuatan keputusan.
15

 

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan 

pemikiran logis analisis dengan logika, induksi, deduksi, 

analogi komparasi dan sejenisnya. Analisis non statistic 

cocok untuk data deskriptif atau textular. Data deskriptof 

sering di analisis menurut isiinya, oleh karena itu analisis ini 

disebut analisis isi (content analysis).
16

 Adalah penelitia yang 

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis, atau tercetak dalam media masa. Analisis ini dapat 

digunakan untuk menganalisis semua bentuk data-data baik 

buku, jurnal, artikel, berita dan lain-lain. Dengan 

menggunakan metode analisis ini dapat memperoleh suatu 

hasl atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang 

dismapaikan. Analisis ini yang menjadi tekhnik analisis data 

penelitian penulis.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mensistemasikan pembahasan guna mendapatkan 

kemudahan pemahaman terhadap skripsi ini, maka peneliti 

melakukan pensistemasian bab menjadi beberapa bagian bab 

pembahasan. Sitematika pembahasan akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Bab I Berisi pembahasan mengenai pendahuluan, yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II. Berisi landasan teori 

Bab III. Berisi pembahasan gambaran umum tentang riwayat 

hidup, pendidikan serta karya-karya Syekh Abdul Qodir Al-

Jailani. 

                                                           
15 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:Graha 

Ilmu,2010), h.253 
16 I Made Wirata, Metode Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta:Andi,2006), 

h.260 
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Bab IV. Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan serta 

menganalisa konsep pendidikan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-

Jailani serta relevansinya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. 

Bab V. Pada bab terakhir berupa penutup, kesimpulan dari 

keseluruhan isi skripsi, dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Pendidikan Spiritual 

1. Pengertian Pendidikan Spiritual 

Pendidikan spiritual adalah penguatan kekuatan spiritual 

bagi anak serta penanaman iman dalam diri mereka sebagai 

bentuk pemenuhan kebutuhan naluriyah beragama mereka, 

menata sifat mereka dengan tata karma dan meningkatkan 

tekad mereka, dan mengarahkan mereka pada nilai-nilai 

spiritual, prinsip dan suri tauladan yang didapat dari 

keimanan yang benar kepada Allah SWT, Malaikat-

malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan 

takdir baik buruknya. 

Pendidikan Spiritual didefinisikan sebagai konsep sistem 

pendidikan yang menekankan pada kemampuan ruhaniah 

atau spiritual dengan standar spiritual yang dapat dirasakan 

peserta didik untuk meraih kesempurnaan hidup menurut 

ukuran Islam. Pengembangan spiritual mencakup semua 

pelaku pendidikan, bahwa mendidik dan mengikuti 

pendidikan adalah Ibadah secara fungsional bertujuan pada 

pencerahan spiritual.
17

 

Secara umum pendidikan berbasis spiritual memusatkan 

perhatianya pada spiritualitas  sebagai potensi utama dalam 

menggerakan setiap tindakan dalam pendidikan dan 

pengajaran, dalam hal ini dipahami sebagai sumber inspiratif 

dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran serta spiritualitas 

sebagai tujuan pendidikan.
18

 

 

2. Aspek-aspek Pendidikan Spiritual 

Alam manusia telah diciptakan oleh Allah SWT, dan Dia 

telah menyerukan dalam fitrah diri mereka kecenderungan 

alamiyah pada keimanan, ketauhidan dan keberagaman, 

                                                           
17 Ibid, h. 98 
18 Ibid 
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Sunnah Nabawiyah menegaskan terhadap beberapa aspek 

sebagai berikut: 

a. Aspek penjagaan rohani, pada aspek ini adalah salah 

satu tanggung jawab bagi orangtua dan pada pendidikan 

yang khusus dan tegas terhadap anak-anak mereka yang 

masih balita atau yang masih lemah, layaknya adonan 

yang masih dapat dibentuk sebagaimana yang 

diinginkan oleh orang tua dan pendidik, dengan 

menguraikan kekuatan dan persiapan yang alamiah.
19

 

b. Aspek pembentukkan Spiritual, bertujuan pada 

penguatan iman dan akidah dalam diri anak-anak dan 

memepertahankan dan menguatkan nilai-nilai spiritual 

mereka dan meluaskan cahaya kesadaran mereka tentang 

pengetahuan Agama, dan menumbuhkan dan 

mencyrahkan pengetahuan Agama, dan Akhlak yang 

baik mereka dengan jalan yang sesuai dengan 

perkembangan pemahaman akal mereka dan hasil dalam 

belajar dan mencari ilmu,dan mempermudah dan 

menunjukkan mereka dengan hal-hal menarik dan media 

pembelajaran yang variatif yang mereka suka. 

c. Aspek penyembuhan spiritual, bahasan terpenting dalam 

pendidikan spiritual ini adalah cara menolong anak-anak 

yang telah salah dan telajur sesat untuk kembali kepada 

keimanan yang benar dan akidah yang lurus, hal ini 

dilakukan dengan membebaskannya atau 

menyelamatkan mereka dari penyimpangan agama dan 

menjatuhkan mereka dari tergelincirnya akhlak atau 

moral serta mengajarakan mereka ke jalan yang benar 

dan lurus, menuntun mereka terus menerus dalam hal 

kesabaran, toleransi, kasih sayang, untuk kembali pada 

jalan keimanan dan kebenaran.
20

 

Pengaruh-pengaruh penting dalam pendidikan ruh 

adalah sebagai berikut: 

                                                           
19 Ibid, h.99-100 
20 Ibid, h.101 
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1) Ikhlas kepada Allah SWT, makna keihlasan dalam 

diri seorang mu‟min, dengan menjadikan niat, 

perkataanya, dan perbuatannya itu dilakukan dengan 

ikhlas untuk Allah SWT, dan hanya mencari 

keridhaan-Nya, serta mereka terbebas dari mencari 

kesenangan, kemuliaan dalam hal duniawi.
21

 

2) Tawakkal (penyerahan diri) kepada Allah SWT, 

memberikan ketentraman, ketenangan dan 

kenyamanan, hal tersebut berhubungan dengan 

kesehatan jiwa, akal dan kesehatan badannya hal itu 

karena tawwakal kepada Allah, menjaga diri mereka 

dari ketakutan-ketakutan, penyakit jiwa, rasa 

frustasi, kecendrungan-kecendrungan, tekanan 

fikiran yang dapat menjadikan kebahagian manusia 

menjadi kesusahan dan penderitaan, ketenangan 

mereka jadi kekacauan, rasa optimisnya menjadi 

pesimis, hal positifnya jadi negative dan 

keberhasilannya jadi kegagalan.
22

 

3) Istiqomah, ialah salah satu pengaruh penting dalam 

pendidikan spiritual adalah pembentukan kebiasaan 

istiqomah bagi seorang mu‟min, yang berarti bahwa 

ia selalu mengerjakan segala perintah Allah SWT 

dan menjauhi segala larangannya, dan menjaga 

aturan-aturan-Nya, dan mereka selalu merasa akan 

kehadiran Allah disetiap waktu dan tempat, dan 

menganjurkan dirinya untuk mencari keridhaan 

Allah dalam segala perbuatan dan selalu 

mengahadap kepada Allah dengan seluruh niatya. 
23

 

4) Menyuruh pada kebaikan dan melarang kemungkaran, 

pengaruh utama dalam pendidikan ruh ini adalah 

prinsip “menyuruh kepada kebaikan dan menentang 

kemungkaran” ia memberikan pengaruh yang paling 

                                                           
21 Ibid,  
22 Ibid, h.102 
23 Ibid 
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besar dalam pendidikan seorang mukmin, dalam 

penanaman keprbadiannya dan penjagaannya dari 

penyimpagan, kesalahan, kemaksiatan, adapun 

dalam kehidupan masyarakat ia menjaganya dari 

unsur-unsur yang menghancurkan dan meru tuhkan 

martabat yang disebabkan oleh tersebarnya 

kerusakan dan kemungkaran yang Nampak maupun 

yang tersembunyi.
24

 

 

B. Konsep Pendidikan Spiritual Syekh Abdul Qodir Al-Jailani  

Dalam kitab Al-Gunyah Li Thalibi Thariq Al-Haq „Azza Wa 

Jalla yang diterjemahkan menjadi Jalan Ibadah Para Kekasih 

Allah ini menjelaskan tentang adab seorang hamba dalam 

beribadah kepada Allah Swt. dengan merujuk kepada Al-Qur‟an 

dan Hadits, dalam buku ini Syekh Abdul Qodir Al-Jilani 

menjelasakan manfaat-manfaat berbagai ibadah dan amal shalih 

untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam buku ini juga terdapat 

penjabaran secara hakikat, bahwa ibadah adalah satu-satunya 

jalan ruhani untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. seperti 

buku-buku yang ditulis Syekh Abdul Qodir Al-Jilani lainnya 

bahwa jalan makrifat hanya bisa ditempuh melalui jalan syariat, 

yakni menempuh jalannya para hamba yang rajin beribadah 

kepada Allah Swt).  

Dalam kitab ini konsep pendidikan spiritual Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani terdapat dua bagian, bagian pertama mengenai 

Fadilah hari dalam seminggu,pertengahan bulan, puasa pada hari-

hari tertentu, wirid sepanjang hari, shalat lima waktu, keterangan 

waktu, jumlah rakaat, sunah-sunah beserta fadilahnya, kemudian 

membahas mengenai shalat jum;at, dua hari raya, gerhana, khauf, 

qashar, jama‟, jenzah, fadilah shalat selama seminnggu, shalat-

shalat malam dalam seminggu, doa-doa yang dipanjatkan setelah 

shalat fardhu,doa khatam Al-Qur‟an dan wasiat. 

                                                           
24 Ahmad Arifi (ed), Polotik Pendidikan Islam:Menelusuri Ideologi dan 

Aktualisasi Pendidikan Islam ditengah arus Globalisasi, (Yogyakarta:Teras, 2009), 

h.67 
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Diantara fadhilah hari-hari  dalam seminggu sebagai mana 

dikemukakan dalam riwayat yang diberitahukan kepada kami 

oleh Abu Nashr, dari bapaknya, ia mengatakan, Abu al-Hasan Ali 

bin Ahmad al-Muqri memberi tahu kami, ia mengatakan, Abu al-

Husain Ahmad bin Utsman bin Yahya al-Adami menceritakan 

kepada kami, ia mengatakan Abbas bin Muhammad bin Hatim 

ad-Dauri menceritakan kepada kami, ia mengatakan Hujaj bin 

Muhammad al-A‟war menceritakan kepada kami, ia mengatkan 

Isma‟il bin Umayyah memberitahu, dari Ayyub bin Khalid, dari 

Ubaidillah bin Rafi‟, pelayan Abu Salamah, dari Abu Hurairah 

Ra. Mengatakan : Rasulullah saw. memegang tanganku lalu 

bersabda:
25

 

“Allah Ta‟ala menciptakan tanah pada hari Sabtu, 

menciptakan gunung-gunung pada hari Ahad, menciptakan 

pepohonan pada hari Ahad, menciptakan pepohonan pada hari 

Senin, menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa, 

menciptakan kebaikan pada hari Rabu, menebarkan binatang 

melata pada hari Kamis, menciptakan Adam As. Pada hari 

Jum‟at setelah ashar, dan akhir dari seluruh penciptaan terjadi 

pada akhir hari Jum‟at, yaitu diantara waktu ashar dan malam.” 
26

 

Bagian kedua konsep pendidikan spiritual Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani disini membahas tentang kewajiban bagi Orang 

yang Ingin Masuk Islam, Shalat, Zakat, Puasa, I‟tikaf, Haji, Kitab 

Adab, Amar Makruf Nahi Mungkar. Dalam buku ini konsep 

pendidikan spiritual yang dibahas Syekh Abdul Qodir Al-Jilani 

ini lebih fokus kepada fadhilah berbagai ibadah kita sehari-hari, 

dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ibadah adalah satu-satunya 

jalan ruhani untuk mendekatkan diri kita kepada Allah swt.  

Disunahkan Mengawali Menyapa (Mengucap Salam), 

Menjawabnya Lebih dianjurkan dari Mendahului.
27

 Disunahkan 

                                                           
25 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jalan Ibadah Para Kekasih Allah; 

Diterjemahkan Dari Al-Gunyah Li Thalibi Thariq Al-Haq „Azza Wa Jalla 

(Yogyakarta: Noktah, 2018), h. 17. 
26 Ibid, h. 17-18 
27 Ibid, h. 337 
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bagi yang berjalan mengucap salam kepada yang duduk, yang 

berkendara kepada yang berjalan dan duduk. Ucap salam satu 

orang dari satu kelompok kepada lainnya sudah dianggap cukup. 

Begitu juga menjwabnya satu orang dari sebuah kelompok sudah 

cukup. Tidak diperbolehkan mendahului salam kepada orang 

muslim.
28

 

Banyak yang beliau bahas mengenai adab ini, dalam buku 

ini sama halnya seperti penjelasan mengenai fiqih, akhlak, adab 

serta ibadah-ibadah yang sering kita lakukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Sangat banyak sekali yang kita dapat pelajari dalam 

buku karangan beliau ini selain adab salam, terdapat adab-adab 

yang lainnya juga. 

Terdapat tiga macam kewajiban memerangi kemungkaran. 

Yaitu: 

Pertama, yang melawan dengan tangan atau kekuasaan, yaitu 

para penguasa dan para pemimpin. Kedua, yang melawan dengan 

lisan tanpa kekuasaan, yaitu para ulama. Krtiga, yang melawan 

dengan hati, yaitu masyarakat awam.
29

 

Ada sebuah hadits yang menjelaskan hal ini, yang 

diriwayatkan Abu Sa‟id al-Khudri Ra. dari Nabi Saw. yang 

bersabda, “Jika salah satu dari kalian melihat kemungkaran, 

maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu, maka dengan 

lisan, jika tidak mampu, maka dengan hati, hal ini adalah iman 

yang paling lemah” Yakni, hal yang paling lemah yang dapat 

dilakukan oleh orang mukmin.
30

 

Terdapat riwayat juga dari sebagian sahabat Ra. bahwa 

Rasul Saw. bersabda, “Jika salah satu dari kalian melihat 

kemungkaran dan tidak mampu mengubahnya, maka bacalah doa 

berikut ini tiga kali:(Ya Allah, ini adalah kemungkaran, maka 

hilangkanlah). Apabila ia membacanya, maka baginya pahala 

yang sepadan dengan melakukan amar makruf nahi mungkar.” 
31

 

                                                           
28 Ibid, h. 338 
29 Ibid, h. 458 
30 Ibid, h. 458 
31 Ibid, h. 458-459 
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Ada lima hal dalam ber-amar makruf nahi mungkar, yaitu: 

Pertama, mengerti tentang yang diperintah dan yang 

dilarang. 

Kedua, bertujuan untuk Allah, mengaggungkan agama-Nya, 

meninggikan kalimat-Nya, dan menunjukkan ketaatan kepada-

Nya, bukan karena pamer, sum‟ah, atau mencari harga diri. 

Pertolongan, kekuatan, dan hilangnya kemungkaran akan didapat 

hanya dengan kejujuran dan keikhlasan.
32

 

Ketiga, perintah dan larangan Allah Swt. disampaikan 

dengan cara yang halus dan penuh rasa cinta, bukan dengan 

kalimat-kalimat garang. Sampaikan kalimat dengan lembut, 

penuh nasihat, dan rasa sayang pada saudara.
33

 

Keempat, sabar, santun, rendah hati, dapat mengatasi hawa 

nafsu, berhati teguh, lemah lembut, tabib yang dapat mengobati si 

sakit, orang bijak yang dapat menyembuhkan orang gila, atau 

imam yang dapat memberi petunjuk. (460) 

Kelima, hendaknya ia juga sebagai pelaku atas hal yang 

diperintahkan, menjauhi hal yang dilarang, dan bukan yang 

berkubang dengannya, agar kaum yang menjadi sasaran dakwah 

tidak menguasai mereka, sehingga di sisi Allah ia menjadi orang 

yang tercela dan terkutuk.
34

 

Dalam kitab Sirr Al-Asrar Fi Ma Yahtaj Ilayh Al-Abrar yang 

diterjemahkan menjadi Jalan Rahasia Para Kekasih Allah ini. 

Konsep Pendidikan Spiritual dalam kitab ini tidak hanya konsep 

pendidikan untuk membangun karakter akhlaq. Kitab ini dapat 

dijadikan pedoman bagi penempuh jalan ruhani untuk menjadi 

insan kamil melalui maqamat-maqamat yang ditempuh Syekh 

Abdul Qodir Al-Jilani. 

Berikut pemaparan konsep pendidikan spiritual Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani dalam kitab Sirr Al-Asrar Fi Ma Yahtaj Ilayh Al-

Abrar: 

 

                                                           
32 Ibid, h. 459 
33 Ibid 
34 Ibid, h. 460-461 
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1. Asal Kejadian 

Peringkat jalan keruhanian dan memasuki alam atau 

peringkat hikmah atau makrifat. Ini adalah peringkat 

tertinggi. Untuk mencapai peringkat tertinggi ini, seseorang 

hendaklah membersihkan dirinya dari perasaan riya‟ 

(beribadah untuk tujuan pamer atau dipuji orang lain) dan 

dari perasaan tidak ikhlas (bukan semata-mata karena 

Allah).
35

 

2.  Ruh Al-Quds 

Allah Swt. mula-mula menciptakan atau menzhahirkan 

Ruh al-Quds atau Ruh yang suci dalam bentuk „Makhluk‟ 

untuk meneruskan penzhahiran yang paling sempurna dalam 

peringkat Alam Ketuhanan Dzat yang Maha Tinggi. 

Kemudian Allah Swt. menghendaki ruh itu turun kea lam 

fana‟ ini diperingkat yang paling rendah, yaitu „Alam Ajsam 

atau Alam Fisikal (Konkret). Tujuan utamanya adalah untuk 

memberi pelajaran kepada Ruh Suci itu dan untuk mengetahui 

pengalamannya dalam mencari jalan kembali kepada Allah 

Swt.
36

 

3. Takwa kepada Allah 

Takwa adalah sebaik-baik bekal di Akhirat. Orang yang 

berjalan menuju Allah Swt. sangat perlu memiliki ketakwaan 

dalam dirinya. Tanpa ketakwaan itu, ia akan mendapatkan 

kesulitan dalam perjalanannya menuju Allah Swt. Ia akan 

lebih mudah binasa daripada selamat dalam perlindungan 

Allah Swt. Karena itu, Allah Swt. telah mengingatkan kepada 

seluruh hamba-Nya agar membekali diri dengan iman dan 

takwa kepada-Nya karena keimanan dan ketakwaan itu 

merupakan satu-satunya jaminan keselamatan dalam 

perjalanan menuju Akhirat.
37

 

 

                                                           
35 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jalan Rahasia Para Kekasih Allah: 

Diterjemahkan Dari Sirr Al-Asrar Fi Ma Yahtaj Ilayh Al-Abrar (Yogyakarta: Noktah, 

2019),h. 35. 
36 Ibid, h. 43 
37 Ibid, h. 65 
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4.  Ilmu 

Ilmu lahir terbagi menjadi 12 bagian, demikian pula 

dengan ilmu batin. Bagian-bagian ilmu tersebut dibedakan 

antara orang awam dan orang-orang pilihan, yaitu hamba 

Allah yang suci. Ilmu dikaruniakan menurut bakat dan usaha 

mereka masing-masing. Dalam tulisan ini, ilmu itu dibagi 

menjadi empat bagian: pertama, ilmu yang berkenaan dengan 

hokum agama, yakni ilmu yang berisi perintah dan larangan 

Allah. Kedua, ilmu tentang maksud di balik hukum atau 

syariat agama itu. Ketiga, ilmu tentang ruh atau hakikat yang 

tersembunyi, yang disebut sebagai ilmu hakikat. Keempat, 

ilmu makrifat, yaitu ilmu yang berkenaan dengan pengenalan 

terhadap Dzat bagi segala dzat atau Hakikat bagi segala 

hakikat. Insan atau manusia yang sempurna hendaknya 

mengetahui peringkat-peringkat ilmu tersebut. Bila mereka 

belum mengenalnya hendaknya mereka mencari jalan untuk 

mempelajari ilmu itu.
38

 

5. Taubat  

Dalam perjalanan menuju Allah (suluk, thariqah) 

terdapat beberapa tingkatan atau maqam. Setiap tingkatan 

dicapai melalui taubat terlebih dahulu. Cara bertaubat dapat 

dipelajari dari orang-orang yang mengetahui bagaimana 

taubat itu dilakukan. Dan orang yang diminta petunjuk tentang 

cara-cara bertaubat harus tergolong orang yang selalu 

bertaubat. Taubat yang benar adalah langkah pertama yang 

perlu dilakukan sebelum memulai perjalanan menuju 

Allah.(91) Firman Allah: 

                         

                         

                              

                                                           
38 Ibid, h. 79 
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 “Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan 

dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliah, kemudian 

Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada 

orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka 

kalimat takwa, dan mereka berhak dengan hakikat takwa itu 

dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui 

segaka sesuatu.” (QS. Al-Fath[48]:26). 

 

6. Tashawwuf 

Istilah Sufi diambil dari Bahasa Arab yaitu Shaf yang 

berarti suci bersih. Sebutan Sufi diberikan kepada mereka 

yang hati dan jiwanya suci bersih dan disinari dengan cahaya 

hikmah, tauhid, dan „kesatuan‟ dengan Allah. Itulah hal 

yang menyebabkan seseorang disebut sebagai Sufi.
39

 

Dalam Bahasa Arab istilah tasawuf ( تصوف) terdiri atas 

empat huruf yaitu Ta‟ ( ت), Shad (ص ) , Waw (و ), Fa‟ (ف ). 

Hurut Ta‟ berarti Taubah. Taubat adalah langkah pertama 

dalam perjalanan menuju Allah. Taubat ini terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu zhahir dan batin. 
40

  

Peringkat kedua ialah keadaan damai dan sentosa. Ini 

berari Shafa‟ yang dilambangkan dengan huruf Shad (ص ). 

Tingkatan ini juga terbagi menjadi dua langkah yang perlu 

dilaksanakan. Pertama, langkah menuju pembersih hati. 

Kedua,langkah menuju pusat rahasia.
41

 

Huruf ketiga ialah Waw ( و). Waw bermakna Wilayah 

(Kewalian), yaitu keadaan kudus dan hening yang ada pada 

jiwa para kekasih Allah  dan Waliyullah. Keadaan ini 

tergantung pada kesucian batin seseorang.
42

 

Huruf yang keempat ialah huruf Fa‟ (ف ) yang 

melambangkan fana‟, yaitu penghapusan dan pengosongan 

diri dari segala rupa dan bentuk. Kekosongan inilah yang 

                                                           
39 Ibid, h. 109  
40 Ibid, h. 110 
41 Ibid, h. 112 
42 Ibid, h. 114 



 
 

 
 

23 

dituntut ada dalam diri manusia. Tegasnya, kebatilan 

(kepalsuan akan musnah bila sifat-sifat ketuhanan datang 

kedalam diri seseorang. Jika sifat dan pikiran tentang dunia 

yang sangat banyak itu lenyap dari hati seseorang, keesaan 

dan kesatuan (dengan Allah) akan menggantikannya.
43

 

7. Dzikrullah 

Berdzikir kepada Allah berarti dzikrullah, atau 

mengingatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang 

disembah dengan sebaik-baiknya, Tuhan Mahaagung dan 

Mahasuci. Ketika itu kita akan mematuhi semua perintah-

Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Kemudian kita akan 

mencari jalan suci untuk meningkatkan makrifat kita 

kepada-Nya.
44

 

8. Memandang Allah 

Memandang Allah adalah hal yang banyak diperdebatkan 

oleh para ulama. Ada yang membolehkan, dan ada yang 

tidak, maing-masing berpendapat dengan nash-nash yang 

dijadikan hujjah dan dalil. Kemudian istilah „Memandang‟ 

ini pun mengandung banyak pengertian. Ada yang 

mengatakan bahwa Tuhan dapat dipandang dengan mata 

Bashirah, yakni mata hati. Hal ini sulit dilakukan, hanya 

orang-orang yang telah bermakrifat kepada Allah yang dapat 

merasakannya. Namun, ada pula cara lain untuk 

merasakannya yang tidak dapat disifatkan. Mereka tidak 

dapat memulai ibadahnya bila tidak memandang Allah. 

Inilah yang disebut dengan „Ayn al-Bashirah yang isinya 

sulit dijangkau, wallahu a‟lam.
45

 

9. Penyingkapan Hijab 

Hijab adalah tabir yang menutup pandangan manusia. 

Sedangkan hijab yang dibicarakan disini adalah hijab hati, 

yang apabila menyelubungi hati seseorang maka butalah 

mata hatinya atau Bashirah-nya, sehingga ia tidak dapat 

                                                           
43 Ibid, h. 115 
44 Ibid, h. 125 
45 Ibid, h. 139 
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mengenal hakikat yang perlu diketahuinya. Akhirnya, ia 

seperti buta.
46

 firman Allah Swt.: 

                            

 “Barang siapa buta ketika di dunia, maka ia akan buta 

juga di akhirat….” (QS.al-Israa‟[17]:72). 

Buta yang dimaksudkan itu bukanlah buta mata secara 

zhahir tetapi buta mata hati atau mata batin. Mata hati yang 

buta tidak akan dapat melihat Cahaya (Nur) yang membawa 

kita memandang ke Akhirat.
47

 

10. Nikmat Iman dan Azab Kufur 

Manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan 

pertama ialah mereka yang berada dalam kedamaian jiwa, 

hati tenteram, bahagia, merasa cukup dengan yang ada, 

beramal shalih, dan taat kepada Allah Swt. Golongan yang 

kedua ialah mereka yang tidak damai jiwanya, hatinya penuh 

kebimbangan dan keraguan, resah, dan tidak pernah merasa 

cukup dengan harta benda, dan  hal-hal keduniaan lainnya 

karena durhaka dan kufur kepada Allah Swt.
48

 

11. Orang-orang Sufi 

Ada segolongan manusia yang disebut Ahli Sufi atau 

orang-orang Sufi. Terdapat empat penafsiran mengapa 

mereka disebut Sufi. Pertama, mereka selalu mengenakan 

pakaian kasar yang terbuat dari bulu domba. Kedua, orang 

yang memandang hidup bersahaja, sederhana atau ala 

kadarnya, dan tidak terlalu memperdulikan hal-hal 

keduniaan. Karena itu hidup mereka tenang dan damai. 

Ketiga, ada pula segolongan orang yang melihat lebih jauh 

kedalam hati orang-orang Sufi yang bersih dan bebas dari 

segala pikiran selain Allah. Keempat, segolongan manusia 

mengenal mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan 

                                                           
46 Ibid, h. 153 
47 Ibid. 
48 Ibid, h. 161 
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Allah Swt. dan berdiri dibarisan terdepan dihadapan Allah 

pada Hari Pengadilan kelak.
49

 

12. Pembersihan Diri 

Manusia yang hidup pasti memerlukan kebersihan diri. 

Manusia yang hidupnya kotor, tidak seorang pun yang ingin 

berkawan dengannya, atau menghampirinya, atau 

bermuamalah dengannya. Tegasnya, ia dibenci orang dan 

senantiasa dipandang sebagai orang yang menjijikkan 

dimata orang banyak, sehingga ia merasa dirinya terpencil 

dari mereka. Karena itulah, apabila badannya kotor atau 

pakainnya terkena kotoran, ia akan segera membersihkannya 

atau menukarnya dengan yang lain. Demikian yang 

dianjurkan oleh syariat Islam supaya manusia senantiasa 

berada dalam keadaan bersih suci, baik secara lahir maupun 

batin. Tetapi yang selalu diutamakan manusia selama ini 

hanyalah yang tampak secara lahir, sedangkan yang ada 

dalam batin seringkali dilalaikan dan dibiarkan tidak terurus. 

Karena itu, pembicaraan dalam bagian ini akan mencoba 

memberikan petunjuk kearah tersebut.
50

 

 

13. Shalat 

Shalat diwajibkan kepada setiap orang Islam yang baik 

(sadar) akal pikirannya dan cukup umur. Shalat dilakukan 

pada waktu-waktu yang telah ditentukkan, yaitu lima kali 

sehari semalam. Inilah perintah Allah Swt.
51

 

Firman-Nya: 

                      

 “Peliharalah semua Shalatmu dan shalat Wustha. 

Berdirilah untuk Allah (dalam shalat) dengan khusyuk.” 

(QS. Al-Baqarah[2]: 238). 

                                                           
49 Ibid, h. 177 
50 Ibid, h. 189 
51 Ibid, h. 199 
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14. Untuk Mencapai Derajat Insan Kamil 

Tujuan pembersihan ini ada dua. Pertama, untuk 

mencapai sifat-sifat Allah, yakni bersifat dengan sifat-sifat-

Nya yang mulia. Kedua, untuk mencapai Dzat Allah, yakni 

mengenal-Nya melalui makrifat dan hakikat. Pembersihan 

diri untuk mencapai sifat Allah memerlukan suatu ajaran 

yang dapat menunjukkan proses pembersihan cermin hati, 

yakni dengan cara membaca (dzikir atau wirid) Asma‟ 

Allah (nama-nama Allah). (h.207) Pembersihan untuk 

mencapai Dzat Ketuhanan dapat dilakukan dengan cara 

selalu berdzikir dan berkonsentrasi terhadap kalimah 

tauhid atau kalimah syahadah.
52

 

 

15. Zakat Menurut Thariqah 

Zakat terbagi menjadi dua jenis. Pertama, zakat yang 

ditentukan oleh syariat agama Islam. Kedua, zakat menurut 

pandangan ahli thariqah. Zakat yang ditentukan oleh 

syariat ialah zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan 

yang diperoleh secara halal di dunia, yang berasal dari 

kelebihan harta dalam keluarga, dan dibagikan kepada 

mereka yang memerlukan dan ashnaf-ashnaf zakat. Dan 

yang berhak menerimanya fakir miskin dan orang-orang 

terlantar lainnya yang membutuhkannya. Zakat dari sudut 

pandang thariqah ialah sebagian dari „harta ruhani‟ yang 

diperoleh seseorang dan dibagikan kepada mereka yang 

memerlukannya, yaitu fakir miskin dalam bidang ruhani.
53

 

 

16. Puasa dari Sudut Pandang Ruhani 

Puasa yang ditentukan oleh syariat adalah menahan 

diri dari makan, minum, dan bersetubuh, sejak masuk 

waktu subuh hingga masuk waktu maghrib. Puasa dari segi 

ruhani bermakna membersihkan semua panca indra dan 

pikiran dari hal-hal yang haram, selain menahan diri dari 

                                                           
52 Ibid, h. 208 
53 Ibid, h. 217 
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perkara-perkara yang membatalkannya yang telah 

ditetapkan dalam puasa syariat itu. Bila seseorang berpuasa 

hendaknya mampu mengharmonikan kondisi lahir dan 

batinnya, seperti perutnya yang dikosongkan dari makanan 

dan minuman.
54

 

 

17. Ibadah Haji dari Sudut Pandang Kesufian 

Ibadah haji yang dilakukan oleh para sufi memerlukan 

bekal yang cukup sebelum berangkat ketanah suci. Hal 

yang perlu dilakukan pertama kali oleh mereka adalah 

mendapatkan pembimbing atau syekh yang dapat dikasihi, 

dihormati, dipatuhi, dan diteladani. Guru atau syekh inilah 

yang akan memberikan bimbingan tentang segala hal yang 

harus dipersiapkan dalam perjalanan haji mereka.
55

 

 

18. Perihal Dzauq 

Dzauq dalam bahas Indonesia berarti „perasa‟. Tetapi 

Dzauq dapat diartikan juga sebagai pengenalan terhadap 

sesuatu yang sulit, sehingga mampu merasakan sesuatu 

yang luar biasa, padahal orang lain tidak. Dzauq dalam 

istilah tasawuf artinya mengenal Allah melalui hati dan 

pikiran, tegasnya melalui Bashirah, yakni mata hati. Dzauq 

dapat ditemukan pada diri orang-orang yang bersih 

hatinya, terbuka jendela hatinya ke majelis Hadhrah Rabb 

al-„Izzah, Tuhan Yang Mahakuasa. Dzauq adalah rahasia 

batin antara makhluk dengan Khaliq-nya, yang tidak dapat 

dibocorkan atau diterjemahkan dengan kata-kata, atau sifat 

wallahu a‟lam.
56

 

 

19. „Uzlah atau Khalwah 

Uzlah atau khalwah terbagi menjadi dua bagian. 

Pertama, „uzlah lahir. Kedua,‟uzlah batin. „Uzlah lahir 
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ialah menjauhkan diri dari hal-hal keduniaan, 

mengasingkan diri di satu tempat yang terhindar dari 

gangguan manusia. Pendek kata, orang yang ber-„uzlah 

atau ber-khalwah itu hendaklah mengasingkan dirinya dari 

orang ramai agar orang-orang itu terhindar dari 

perilakunya yang tidak atau yang tidak diinginkan, dan dia 

sendiri terselamatkan dari gangguan orang-orang ramai.
57

 

Adapun maksud batin dari ber-„uzlah ialah untuk 

membuang jauh dari hati semua perkara yang berkaitan 

dengan keduniaan, kejahatan, keegoan, makan minum, 

kenafsuan, dan melupakan ingatan keluarga, suami atau 

istri, anak cucu, dana pa pun jua selain Allah. Ingatan kita 

hanya tertumpu kepada Allah. Pikirkan, penglihatan dan 

pendengaran terhadap „ghairullah‟ (selain Allah) harus 

dikikis habis dari diri kita.
58

 

 

20. Shalat dan Doa dalam „Uzlah 

„Uzlah artinya mengsingkan diri dari orang ramai dengan 

tujuan melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah 

Swt. Barang siapa memilih jalan untuk meninggalkan hal-

hal keduniaan dan mengasingkan diri dari orang ramai 

dengan niat hendak melatih diri agar dapat mendekatkan 

diri kepada Allah Swt. maka hendaklah ia mengetahui 

amal ibadah yang perlu dilakukan dalam „uzlah itu, seperti 

shalat, doa, wirid, dzikir, dan sebagainya.
59

 

 

21. Mimpi  

Mimpi yang datang ketika manusia hamper tertidur 

dengan benar-benar telah tidur dapat mendatangkan 

manfaat. Mimpi-mimpi ini sering membawa ilham-ilham 

                                                           
57 Ibid, h. 261 
58 Ibid, h. 264 
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dan petunjuk-petunjuk yang mengagumkan. Ilham-ilham 

itu adalah bayang-bayangan yang terjatuh kemata hati.
60

 

 

22. Sufi Hakiki dan Sufi Palsu 

Orang-orang yang mengikuti perjalanan ruhani 

menuju Allah (Ahli Suluk atau Ahli Thariqah) terbagi 

menjadi dua golongan. Yang pertama, ialah golongan 

Ahlus Sunnah wal Jama‟ah. Mereka mematuhi ajaran Al-

Qur‟an dan mematuhi amalan dan peraturan yang 

dicontohkan dari perilaku dan kata-kata Nabi Muhammad 

Saw. mereka mengikuti panduan tersebut dalam perkataan, 

dalam bertindak, dalam pemikiran dan dalam perasaan 

mereka.
61

 Yang kedua, ialah kaum yang sesat atau kaum 

Sufi yang palsu yang terdiri dari berbagai golongan. 

Mereka ini adalah kaum yang sesat di zaman ini.
62

 

 

23. Nasihat kepada si Salik 

Si Pengembara dalam perjalanan menuju Allah (digelari 

si Salik) hendaklah memiliki akal yang sehat, pengetahuan 

dan kebijaksanaan. Keperluan tersebut sangat penting bagi si 

Salik. Kalau tidak bagaimana dia dapat membedakan dan 

mengenal mana yang hak dan mana yang batil.
63

 

 

24.  Tawakkal  

Tawakkal artinya „berserah diri‟, yakni salah satu sifat 

mulia yang harus ada pada diri ahli Sufi. Bila ia telah benar-

benar mengenal Tuhannya melalui makrifat yang telah 

dicapainnya, tidak mungkin sifat tawakal tersisih dari 

dirinya. Bahkan, sifat itu akan lekat menjadi sifat dan 

perbuatannya. Mustahil seorang Sufi yang telah mencapai 

beberapa tingkat penyucian diri dan mengaku selalu berada 
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di sisi Tuhannya, tidak memiliki jiwa tawakkal terhadap apa 

yang ditakdirkan Tuhan.
64

 

Konsep pendidikan spiritual dalam kitab Sirr Al-Asrar Fi 

Ma Yahtaj Ilayh Al-Abrar yang telah dijelaskan diatas, lebih 

mengarah kepada tasawuf dan kesufian. Dalam kitab ini 

membahas jalan rahasia para kekasih Allah, yang 

didalamnya membahas pendidikan spiritual kesufian. 

Sehingga sangat banyak yang dapat kita ambil dari 

penjelasan diatas, yang telah diketahui bahwa dalam buku 

ini membahas dari asal kejadian dan diakhiri dengan 

tawakkal.  

Dalam karangan Syekh Abdul Qodir Al-Jilani yang lain 

namun sejenis dengan kitab ini, dalam bagian akhir 

dijelakasan tentang jalan menghadapi sakaratul maut. Ketika 

menghadapi sakaratul maut orang yang merasa aman dari 

azab Allah Swt. adalah orang yang merugi. Sedangkan orang 

yang mengharap anugerah dan ampunan dari Allah Swt. 

adalah jalan menuju keselamatan.
65

 

Jadi sebagai makhluk Allah Swt. kita harus mengharap 

anugerah dan ampunan dari Allah Swt. agar kita tidak 

termasuk kedalam orang-orang yang merugi.  

 

Konsep pendidikan spiritual dalam kitab Fathur Robbani 

Mensucikan Jiwa ini tidak hanya konsep pendidikan untuk 

membangun karakter akhlak saja, dalam kitab ini menjelaskan 

setidaknya menjadi manusia yang sempurna dari segi akhlak 

sesama manusia dan akhlak yang karimah dalam meraih hakikat 

cinta kepada Allah melalui maqamat-maqamat yang ditempuh 

Syekh Abdul Qodir Al-Jilani dan kitab ini merupakan salah satu 

karangan beliau yang menjabarkan tentang nasihat-nasihat di 62 
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majelis. Inilah beberapa nasihat yang condong pada pemikiran 

spiritual, yaitu: 

1. Tidak Menentang Takdir Allah Swt. 

Dalam majelis pertama, di pagi hari, Sabtu tanggal 3 

Syawal 545 H, Syekh Abdul Qodir Jilani, menyampaikan 

nasihatnya:  

Menentang takdir yang telah ditetapkan oleh al-Haq 

„Azza wa jalla, adalah pertanda matinya agama, terhapusnya 

tauhid dan hilangnya ketawakalan dan keikhlasan. Jiwa 

seorang mukmin tidak mengetahui mengapa dan bagaimana 

dia tidak mengetahui. Apapun bentuk kemaksiatan jiwa 

adalah penentangan dan pembangkanagan terhadap Allah.
66

 

 

2. Kefakiran  

Dalam majelis kedua, tepatnya pada tanggal 5 Syawal 

545, Syaikh Abdul Qodir Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Kelalaianmu terhadap Allah akan memalingkan dan 

menjauhkanmu dari-Nya. Kembalilah dari kelalaian itu, 

sebelum engkau dipukul, dihinakan, dan didatangkan 

kepadamu ular yang menggigit serta kalajengking yang 

menyengat. Jika engkau belum merasakan kepedihan itu, 

jangan merasa senang terlebih dahulu, sebab itu hanya 

sementara, Allah Azza wa jalla berfirman,  

 

ۡبلُِسىَن   هُم بَۡغتَٗة فَإَِذا هُم مُّ ْا أََخۡذوََٰ ٰٓ إَِذا فَِرُحىْا بَِمآٰ أُوتُىٰٓ  َحتَّىَٰ

“Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang 

telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara 

tiba-tiba.” (QS.al-An‟am:44) 

 

3. Menghapuskan angan-angan Mengenai Kekayaan 
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Dalam majelis ketiga, tepatnya pada hari Jum‟at pagi-

pagi tanggal 8 Syawal 545 H di Madrasah Ma‟muroh, Syekh 

Abdul Qodir al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Wahai orang-orang yang ada dalam kefakiran, jangan 

berangan-anagan tentang kekayaan. Sebab angan-angan itu 

menjadi penyebab kehancuranmu. Wahai orang yang sedang 

menderita sakit, jangan hanya berangan tentang kesehatan, 

sebab itu pun adalah pangkal kerusakanmu. Jadilah orang 

yang berakal. Cukuplah dengan ketetapan yang telah 

ditetapkan untukmu, dan jangan meminta lebih dari itu.
67

 

 

4. Taubat  

Dalam majelis keempat tepatnya pada hari Ahad, 10 

Syawal 545 H, di pagi hari Syekh Abdul Qodir Al-Jilani 

menyampaikan nasihatnya: 

Wahai manusia, pergunakanlah “pintu” kehidupan ini 

selama masih terbuka. Sebab tidak akan lama, nanti akan 

tertutup kembali. Pergunakan kesempatam untuk berbuat 

baik, selama kalian mampu selama pintu taubat itu terbuka 

lebar bagimu. Pergunakan “pintu” do‟a, pergunakanlah 

kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang shalih 

selama masih terbuka.
68

 

 

5. Sabar  

Dalam majelis ketujuh tepatnya pada hari Ahad, 17 

Syawal 545 H, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani 

menyampaikan nasihatnya: 

Wahai muridku, besabarlah! Sesungguhnya dunia 

merupakan malapetaka yang membahayakan. Lihatlah, 

betapa setiap nikmat itu selalu diiringi dengan bencana, 

setiap kebahagiaan diiringi kesedihan, keluasaan diiringi 

kesempitan. Berikan kehidupanmu untuk dunia, dan carilah 
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bagianmu di dalamnya dengan jalan syari‟at yang benar. 

Sesungguhnya itu akan menjadi penyeimbang dalam 

upayamu mencari dunia.
69

 

 

6. Menghilangkan Sikap Pura-pura 

Dalam majelis kesepuluh tepatnya hari Ahad, tanggal 

14 Syawal 545 H, Syekh Abdul Qodir Al-Jilani 

menyampaikan nasihatnya: 

Rasulullah Saw. bersabda, “Aku dan orang-orang yang 

bertakwa di antara umatku, bebas dari kepura-puraan.” 

Orang-rang yang bertakwa tidak akan berpura-pura didalam 

melakukan ibadah kepada-Nya, dia menyembah Allah secara 

lahir dan batin. Adapun, orang munafik selalu berpura-pura 

di dalam setiap perbuatannya, apalagi dalam hal ibadah 

kepada Allah „Azza wa Jalla, lahirnya berpura-pura 

sedangkan batinnya mengingkari. Orang munafik tidak akan 

bisa memasuki jalan masuk orang-orang yang bertakwa.
70

 

 

7. Marifatullah  

Dalam majelis kesebelas tepatnya pada hari Jum‟at 

pagi, 19 Syawal 545 H, di madrasah, Syekh Abdul Qodir al-

Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Wahai orang-orang, kenalilah Allah dan janganlah 

engkau tidak mengenal-Nya, taatlah kepada-Nya dan jangan 

sekali-kali bermaksiat kepada-Nya, ridhalah kepada takdir-

Nya dan jangan menentang-Nya. Kenalilah al-Haq „Azza wa 

Jalla dengan segala sifat-Nya. Dia Maha Pencipta dan Maha 

Pemberi Rizki, Dia Yang Awal dan Yang Terakhir, Dialah 

yang Zhahir dan yang Bathin, yang Qadim, yang Abadi dan 

Maha berbuat apa yang dikehendakinya,
71

 “Dia tidak 

ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya, dan 

merekalah yang akan ditanya.”(QS.al-Anbiya:23) 
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8. Jangan Mencari Sesuatu Selain Allah Swt. 

Dalam majelis keduabelas tepatnya hari Ahad pagi, 

tanggal 2 Dzulqa‟dah 545 H, di Pondok, Syekh Abdul Qodir 

Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Kehendakmu kepada Allah Swt. belumlah benar, karena 

engkau tidak mengharapkan-Nya sepenuh hati. Segala 

pengakuanmu yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, batal 

karena mencari selain-Nya. Orang yang menghendaki dunia 

itu sangat banyak. Adapun orang yang menghendaki akhirat 

hanya sedikit, dan orang yang menghendaki Allah Swt. lebih 

sedikit lagi.
72

 

 

9. Mendahulukan Akhirat daripada Dunia 

Dalam majelis ketiga belas pada hari selasa sore, 

tanggal 4 Dzulqa‟dah 545, di madrasah, Syekh Abdul Qodir 

Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Wahai muridku, utamakanlah kepentingan akhirat 

daripada kepentingan dunia, niscaya engkau akan mendapat 

keuntungan keduanya. Apabila engkau lebih mengutamakan 

dunia dari akhirat, maka engkau akan mengalami kerugian 

baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus menjadi siksa 

bagimu. Bagaimana bisa engkau menyibukkan diri dengan 

sesuatu yang tidak diperintahkan? Jika engkau tidak sibuk 

dengan urusan dunia, niscaya Allah akan memberikan 

pertolongan-Nya, menganugerahkan taufik kepadamu dan 

juga waktu sehingga engkau dapat mengambilnya (dunia itu) 

begitu saja. Dan ketika engkau mengambil sesuatu darinya, 

maka Allah Swt. akan meletakan keberkahan padanya.
73
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10. Larangan berbuat Nifak 

Dalam majelis keempat belas tepatnya pada hari Jum‟at 

pagi,tanggal 7 Dzulqa‟dah 545 H, di madrasah, Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Wahai orang munafik, semoga Allah Swt. menyucikan 

bumi dari kehadiranmu. Apakah kemunafikanmu belum 

cukup sehingga engkau memfitnah para ulama, para wali, 

dan orang-orang shalih dengan memakan daging mereka. 

Engkau dan kawanmu yang munafik, sebentar lagi kalian 

akan dimakan oleh ulat. Lidah dan dagingmu akan disantap 

habis, bumi akan menghimpit dan menjempitmu. Orang 

yang tidak berbaik sangka kepada Allah, hamba-hamba-Nya 

yang shalih dan tidak tawadlu terhadap mereka, selamanya 

tidak akan bahagia.
74

 

 

11. Mengamalkan Al-Qur‟an 

Dalam majelis keenam belas tepatnya pada hari selasa 

sore, tanggal 11 Dzulqa‟dah 545 H, di madrasah, lalu Syekh 

Adul Qodir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: Wahai 

muridku, mengamalkan Al-Qur‟an akan menempatkanmu 

pada kedudukan-Nya, mengamalkan as-Sunnah akan 

mengantarkanmu kehadapan beliau Saw. Dia akan 

senantiasa memandang hati para wali, dia akan 

membersihkan dan menghiasinya. Dia akan membukakan 

pintu kedekatan baginya. Dia adalah perantara hati nurani 

dan Tuhannya.
75

 

 

12. Memerangi Syetan dan Hawa Nafsu 

Dalam majelis kedelepan belas tepatnya pada hari 

Ahad, tanggal 16 Dzulqa‟dah 545, Syekh Abdul Qodir Al-

Jilani menyampaikan nasihatnya:Allah Swt. telah 

memberitakan kepadamu mengenai dua peperangan: perang 
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lahir dan perang batin. Perang batin adalah memerangi hawa 

nafsu, watak, keinginan syetan, taubat dari maksiat dan 

meninggalkan segala sesuatu keinginan terhadap yang 

haram. Adapun perang lahir adalah memerangi orang-orang 

kafir yang menentang Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan 

mengangkat pedang, panah dan tombak dengan pilihan 

membunuh atau dibunuh.
76

 

 

13. Mengeluarkan Cinta Dunia dari dalam Hati 

Dalam majelis kedua puluh dua tepatnya pada pagi hari 

di penghujung bulan Dzulqa‟dah 545, Syekh Abdul Qodir 

Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: Seseorang bertanya 

kepadaku, „Bagaimana cara mengeluarkan cinta dunia dari 

dalam hati?‟ Aku jelaskan kepadanya, „Perhatikanlah setiap 

perpindahan dunia itu dari satu tangan ke tangan yang 

lainnya. Dia berhasil untuk menghalangi dan membuat lupa 

para pemiliknya. Pada awalnya dunia akan mengangkat 

derajat pemiliknya dari orang lain, sehingga membuat dia 

disanjung dan dipuja. Saat ia terlena dengan kedudukan dan 

tarap hidupnya, tiba-tiba dunia menjerat dan 

menjatuhkannya, mereka diperdaya oleh dunia sehingga 

menghancurkannya.
77

 

 

14. Zuhud terhadap Dunia 

Dalam majelis kedua puluh lima tepatnya pada tanggal 

19 Dzulhijjah 545 H, Syekh Abdul Qodir Al-Jilani 

meyampaikan nasihatnya: 

Diriwayatkan dari Nabi Isa a.s. bahwa apabila ia 

mencium bau yang sedap, maka ia menutup hidungnya 

seraya berkata, “ini adalah bau dunia yang akan menjadi 

hujjah atas diri kalian. “Wahai orang yang mengaku zuhud 

dengan ucapan dan perbuatanmu. Kalian telah mengenakan 
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pakaian orang zuhud, tetapi hatimu masih dipenuhi cinta 

dunia.
78

 

Wahai muridku, tinggalkanlah berbicara dengan 

makhluk selagi engkau berdiri dengan nafsu dan 

keinginanmu. Matilah dari pembicaraan. Sesungguhnya 

Allah Swt. jika menghendaki kamu untuk sesuatu, dia akan 

menyediakanmu untuknya. Apabila Dia menghendaki, Dia 

akan menyebarkan untukmu dan menjadikan engkau ahli 

dan meneguhkanmu di dalamnya.
79

 

 

15. Ikhlas dalam Beramal 

Dalam majelis ketiga puluh enam tepatnya pada hari 

selasa sore, tanggal 2 Rajab 545 H, di madrasah, Syekh 

Abdul Qodir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Dunia ini tak ubahnya pasar, dalam waktu dekat akan 

kosong ditinggalkan oleh pengunjungnya. Yakni ketika 

malam tiba, semua orang akan kembali kerumahnya masing-

masing. Berjuanglah engkau! Sesungguhnya engkau tidak 

berjual beli dipasar dunia ini kecuali untuk bekal bagi 

akhirat. Bekal yang sesungguhnya adalah keimanan dan 

ikhlas dalam beramal, dengan niat hanya karena Allah Swt. 

itulah yang akan engkau bawa kesana, dan ternyata bekal 

yang engkau miliki hanya sedikit.
80

 

Menurut Annemarie Schimmel, dalam spiritualitas inti 

tauhid adalah ikhlas, dan untuk mempraktikkan ikhlas 

tidaklah mudah, karena manusia cenderung memenuhi 

tuntutan pribadinya mudah terjebak dan diperbudak oleh 

hawa nafsunya. Dan umat Islam yang ikhlas kepada Allah, 

maka dia juga akan ikhlas untuk bersikap inklusif dan 
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toleran terhadap setiap realita keragaman ciptaan Allah Swt 

di dunia ini.
81

 

 

16. Cinta Karena Allah Swt. 

Dalam majelis keempat puluh satu ini Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Wahai orang yang mengaku cinta kepada Allah, tidak 

sempurna pengakuan cintamu apabila engkau tidak 

menutup hatimu dari segala sesuatu selain Dia. Dzat yang 

engkau cintai akan mengeluarkan seluruh makhluk yang 

masih bersemayam dalam hatimu, jangan sampai hatimu 

mencintai dunia ataupun akhirat. Engkau hanya akan 

terhibut oleh-Nya, ibarat Majnun yang tergila-gila oleh 

Laila. Ketika cintanya telah sempurna, tidak ada lagi 

sesuatu yang tersisa didalam hatinya kecuali ia, sehingga 

hatinya dipenuhi rasa cinta.
82

 

 

17. Takwa kepada Allah Swt. 

Dalam majelis ke empat puluh dua tepatnya pada 

tanggal 19 Rajab 545 H, Syekh Adul Qodir Al-Jilani 

menyampaikan nasihatnya: 

Barang siapa yang ingin memperoleh kekayaan di 

dunia dan akhirat, hendaklah dia bertakwa kepada Allah 

Swt. dengan melepaskan segala sesuatu selain Dia, dan 

hendaklah dia berdiri di hadapan pintu-Nya dan merasa 

malu ketika harus berpaling menuju pintu yang lain. 

Hendaklah iaya memejaman mata tidak melihat selain Dia, 

yaitu memejamkan mata hatinya bukan hanya mata 

lahiriah saja.
83
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18. Dunia adalah Penjara bagi Mukmin 

Dalam majelis ke empat puluh empat tepatnya pada 

hari selasa sore, tanggal 13 Rajab di Madrasah, Syekh 

Abdul Qodir Al-Jailani menyampaikan nasihatnya: 

Seorang mukmin itu terasing dari dunia, orang yang 

zuhud terasing dari akhirat dan orang yang ma‟rifat 

terasing dari segala sesuatu selain Dia. Seorang mukmin 

itu terpenjara oleh dunia, walaupun ketika lapangnya rizki 

atau berada di dalam rumah yang luas. Mungkin wajahnya 

tampak bahagia, tetapi hatinya berada dalam kesedihan.
84

 

 

19. Memberi kepada yang Meminta 

Dalam majelis ke empat puluh Sembilan tepatnya pada 

hari Jum‟at tanggal 11 Sya‟ban 545 H, Syekh Abdul Qodir 

Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Wahai manusia, hendaklah engkau memiliki sikap 

pemurah dan mengutamakan taat kepada Allah Swt. bukan 

dalam maksiat kepada-Nya. Setiap nikmat yang 

dipergunakan dalam berbuat maksiat kepada-Nya sama 

dengan membiarkannya hilang. Sibukkanlah dirimu dengan 

usaha dan dengan tetap memelihara ketaatan sehingga 

datang kedekatan dari-Nya kepadamu, sehingga segala cita-

citamu menyatu dengan-Nya tidak dengan selain Dia.
85

 

 

20. Menghasilkan Hati dari Cita-cita Dunia 

Dalam majelis ke lima puluh tepatnya pada hari Jum‟at 

pagi tanggal 18 Sya‟ban 545 H, di madrasah, Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: Sibukkanlah 

dirimu dengan memperbaiki diri, tinggalkan omong kosong 

dan kegilaan dunia. Kosongkan hatimu dari cita-cita dunia 

semampumu. Rasulullah Saw. bersabda, “Kosongkanlah 

(hatimu) dari cita-cita dunia sebisamu.” Wahai orang yang 
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silau oleh dunia, apabila engkau mengenalnya tentu engkau 

tidak akan mengejarnya.
86

 

 

21. Muraqobah (Mendekatkan Diri kepada Allah Swt.) 

Dalam majelis ke lima puluh enam tepatnya pada hari 

Ahad pagi, tanggal 19 Ramadhan 545 H, Syekh Abdul Qodir 

Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Wahai muridku, aku melihat bahwa aktivitasmu tidak 

seperti aktivitas orang-orang yang mendekatkan diri kepada 

Allah Swt. tidak juga seperti orang-orang yang takut kepada-

Nya. Engkau berkumpul dengan orang-orang jahat, rusak 

dan menjauh dari para wali dan orang-orang yang suci. 

Engkau telah mengosongkan hati dari Tuhanmu, engkau 

malah memenuhinya dengan kesenangan dan kebahagiaan 

duniwi.
87

 

 

22. Meninggalkan Sesuatu yang Tidak Bermanfaat 

Dalam majelis ke enam puluh tepatnya pada hari Selasa 

sore, tanggal 13 Rajab 546 H, Syekh Abdul Qodir Al-Jilani 

menyampaikan nasihatnya: Rasulullah Saw. bersabda, 

“Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika 

dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat 

bagi dirinya.” Setiap orang yang keislamannya telah baik 

dan kokoh, maka dia akan menerima sesuatu yang 

bermanfaat saja, ia akan menghindari hal yang tidak 

bermanfaat bagi dirinya. Menyibukkan diri dengan sesuatu 

yang tidak bermanfaat adalah kesibukan yang keliru dan 

merupakan perbuatan orang-orang yang dungu.
88
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23. Tentang Tauhid 

Dalam majelis ke enam puluh dua tepatnya pada hari 

Jum‟at pagi, penghujung bulan Rajab 546 H, Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani menyampaikan nasihatnya: 

Esakanlah al-Haq Azza wa Jalla, sehingga tidak ada 

lagi yang tersisa di dalam hatimu meskipun setitik pun 

kecuali Allah Swt. sehingga engkau tidak lagi melihat rumah 

dan gedung-gedung tauhud itu memintal segala sesuatu. 

Seluruh obat ada pada tauhidullah, dan berpaling dari dunia. 

Larilah dari ular dunia sehingga engkau mendapatkan 

tongkat untuk memukul kepalanya dan menghilangkan 

racunnya.
89

 

Jadi dalam kitab Fathur Robbani karangan Syekh Abdul 

Qodir Al-Jilani memliki konsep pendidikan spiritual 

sangatlah banyak. Yang paling utama adalah bertaubat yang 

mana taubat adalah membersihkan diri karena 

membersihkan diri adalah hal yang paling utama, dilanjutak 

dengan tingkat kesabaran, ikhlas dalam beramal, 

menghilangkan sikap pura-pura, ma‟rifatullah, zuhud 

terhadap dunia, cinta karena Allah Swt., iman, taqwa kepada 

Allah Swt., menghasilkan hati dari cita-cita dunia, 

muraqobah (mendekatkan diri kepada Allah Swt.), kemudian 

menguatkan tauhid. 

Konsep keiklasan dalam kitab ini dijelaskan sampai dua 

kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah 

konsep yang penting dalam kesufian. Konsep spiritual diatas 

yang utama adalah untuk menggapai tingkat kema‟rifatan. 

Dimana seorang makhluk mngenal dekat dengan Tuhannya. 

Sehingga diri makhluk tersebut dapat terkendali dengan 

sempurna lahir dan batin tanpa ada rasa hampa hatinya 

kecuali adanya Tuhan di hatinya. 
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C. Konsep Pendidikan Islam di Indonesia 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan awalan 

“pe” dan akhiran “an” yang berarti “perbuatan” (baik hal maupun 

cara). Istilah pendidikan semula berasal dari Bahasa Yunani, 

yaitu “pedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada 

anak. Kemudian istilah ini diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris 

yaitu “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. 

Dalam Bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan 

“tarbiyah” yang berarti pendidikan.
90

 

Menurut Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, 

pendidikan adalah, proses mengubah tingkah laku idividu, pada 

kehidupan pribadi, masyarakat, dana lam sekitarnya, dengan cara 

pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di 

antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.
91

 Sedangkan 

menurut Hasan Langgulung, pendidikan adalah, suatu proses 

yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk 

menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak 

atau orang yang sedang didik.
92

 

Pendididikan adalah suatu proses perubahan yang dapat 

merubah pola piker serta tingkah laku peserta didik baik dalam 

kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pendidikan islam ini 

didasarkan kepada falsafah hidup umat Islam dan tidak 

didasarkan kepada falsafah hidup, suatu negara, sebab sistem 

pendidikan Islam tersebut dapat dilaksanakan dimana saja dan 

kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.
93

 Bahwa suatu system 

pendidikan islam ini dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan 

saja karena pendidikan islam ini sendiri tidak didasar kan kepada 

pandangan hidup suatu negara, melainkan kepada pandangan 

hidup islam, sehingga dalam melaksankan system pendidikan 

                                                           
90 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam 

Mulia, 2011), h. 83. 
91 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2016), h. 28. 
92 Ibid 
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islam ini tidak memiliki batasan waktu dan bisa dilakukan kapan 

saja.  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan manusia 

seutuhnya dengan selalu mengembangkan potensi yang ada pada 

setiap didik. Semuanya bermuara kepada manusia, sebagai suatu 

proses pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dalam 

masyarakat yang berbudaya. (tasawuf falsafi dan implikasi dalam 

pendidikan) dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu 

proses alih yang mampu mentranformasi nilai-nilai ilmu 

pengetahuan dan budaya untuk generasi kedepannya. 

 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diharapkan pada 

subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada 

tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun 

kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di mana individu itu 

hidup.
94

 tujuan pendidikan disini ialah suatu perubahan yang 

dicapai setelah melewati semua prosesnya. 

Pendidikan merupakan upaya transformasi pengetahuan 

dalam diri individu, supaya memiliki kesadaran ketuhanan, agar 

tidak hanya memiliki kreativitas saja. Tujuan pendidikan islam 

harus mengarah kepada beberapa aspek tujuan dan tugas hidup 

manusia, memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, tuntutan 

masyarakat, dan dimensi-dimensi ideal islam.
95

 Pada hakikatnya, 

pendidikan Islam adalah suatu proses yang berlangsung secara 

kontiniu dan berkesinambungan. Maka tugas dan fungsi 

pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dan 

berlangsung sepanjang hayat. Dan sasaranmya adalah peserta 

didik yang senantiasa tumbuh dan berkembang secara dinamis, 

mulai dari kandungan sampai akhir hayatnya.
96

 

                                                           
94 Sudiyono, Ilmu Pendidikan Islam Jilid 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 
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Tujuan pendidikan Islam mempunyai beberapa prinsip 

tertentu, guna menghantar tercapainya tujuan pendidikan. Yaitu: 

pertama, prinsip universal (syumuliyah). Prinsip yang 

memandang keseluruh aspek agama (akidah, ibadah dan akhlak, 

serta muamalah), manusia (jasmani, rohani, dan nafsani), 

masyarakat dan tatanan kehidupannya, serta adanya wujud jagat 

raya dan hidup.
97

 Dengan tujuan ini maka akan mengembangkan 

dan mendidik segala aspek pribadi manusia untuk menyelesaikan 

semua masalah dalam menghadapi tuntutan masa depan. Kedua, 

prinsip keseimbangan dan kesederhanaan (tawazun qa 

iqtishadiyah). Prinsip ini yang menangani segala aspek pribadi 

serta mengatasi masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi. 

Ketiga, prinsip kejelasan (tabayun) yang didalamnya terdapat 

kejelasan terhadap kejiwaan manusia dan hukum masalah yang 

sedang dihadapi, sehingga terwujud tujuan, kurikulum, dan 

metode pendidikan.
98

  

Sebagian dari ahli mengatakan bahwa tujuan pendidikan 

Islam adalah membimbing umat manusia agar menjadi hamba 

yang bertakwa kepada Allah yakni melaksanakan segala peritah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya, dengan penuh kesadaran dan 

ketulusan ini. Tujuan ini muncul dari hasil pemahaman terhadap 

ayat Al-Qur‟an yang berbunyi:
99

  

 

ۡسلُِمىَن   َ َحقَّ تُقَاتِهِۦ َوََل تَُمىتُهَّ إَِلَّ َوأَوتُم مُّ ٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىْا ٱتَّقُىْا ٱَّللَّ  يََٰ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah, sebenar-benarnya takwa kepada-Nya dan janganlah 

sekali-kali kamu mati melainkan dalam keagamaan beragama 

Islam. (QS. Ali Imran [3]:102). 

Pendidikan dalam Islam dikenal dengan beberapa istilah, 

yaitu at-tarbiyah, at-ta‟lim dan at-ta‟dib. Dalam setiap istilah 

tersebut memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Perbedaan 

                                                           
97 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), h. 73. 
98 Ibid 
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tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan teks dan konteks. At-

tarbiyah diartikan sebagai tuan, pemilik, memperbaiki, merawat 

dan memperindah. Ta‟lim bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan dan keahlian berfikir, yang sifatnya mencakup 

domain kognitif, berbeda dengan at-tarbiyah yang mencakup 

domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan istilah 

ta‟dib pengenalan dan pengakuan yang ditanamkan kepada 

manusia.
100

 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi Muslim Seutuhnya, mengembangkan seluruh 

potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun 

rohaniah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi 

manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta. Konsep 

Pendidikan Islam yang dalam kaitan ini sesungguhnya 

pendidikan Islam itu adalah pendidikan berkeseimbangan.
101

 

Menurut konsep pendidikan Islam terdapat aspek-aspek 

pendidikan Islam yang perlu ditanamkan kepada manusia, yaitu: 

1. Aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak 

2. Aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan serta 

keterampilan 

3. Aspek pendidika fisik (jasmani) 

4. Aspek pendidikan kejiwaan  

5. Aspek pendidikan keindahan (seni) 

6. Aspek pendidikan sosial 

7. Aspek pendidikan keterampilan
102

 

 

Untuk mewujudkan konsep pendidikan islam makan perlu 

adanya perencanaan pendidikan. Yaitu:
103

 

1. Kelembagaan, yang mana kelembagaan yang mendorong 

supaya terealisasi aspek pendidikan islam terutama pada 
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pendidikan formalnya, sedangkan pada pendidikan yang 

nonformal dan informal nya bisa  ditekankan pada 

pendidikan ketuhanan atau pendidikan keterampilannya 

sehingga konsep pendidikan islam akan terealisasi. 

2. Kurikulum, bertujuan untuk meraih berbagai aspek 

pendidikan islam, maka pendidikan harus mampu 

merencanakan berbagai aspek rancangannya yang kemudian 

diuraikan ke dalam bentuk bahan pembelajaran. 

3. Manajemen, untuk memberdayakan operasional pendidikan 

agar bisa berjalan dengan baik dan lancer. 

4. Pendidik, peran pendidik disini sangat penting untuk 

berjalannya aspek-aspek konsep pendidikan islam ini, dan 

pendidik juga memiliki tamggug jawab yang besar dalam 

merealisasikan konsep ini. 

5. Peserta didik, orang yang akan dibimbing serta diarahkan 

untuk tercapainya suatu tujuan konsep pendidikan islam ini. 

6. Sarana atau fasilitas, ini juga sangat membantu untuk 

mencapai tujuan karena dengan sarana yang memadai dan 

sesuai maka akan berjalan dengan baik juga proses belajar 

mengajar. 

7. Proses belajar mengajar, disinilah pendidik mentransferkan 

ilmunya dan menujukkan skill yang baik dalam 

menyampaikan nya kepada peserta didik. 

8. Tujuan, untuk menentukan capaian yang akan diraih dari 

pendidikan tersebut. 

Di Indonesia terdapat lembaga pendidikan baik pendidikan 

yang formal, informal dan non formal, berikut penjelasan 

lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Indonesia. 

1. Pendidikan Anak Usia Dini 

Konsep pendidikan Islam adalah konsep pendidikan 

sepanjang hayat, setidaknya pendidikan tersebut telah 

dimulai sejak kelahiran. Hadis Nabi yang memberi isyarat 

bahwa menuntut ilmu dimulai dari buaian sampai liang lahat 
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adalah menggambarkan tentang pendidikan sepanjang hayat 

tersebut.
104

 

Ada enam fondasi pokok dalam mendidik anak pada masa 

the golden years,menurut Maimunah Hasan yaitu: dari segi 

ketuhanan dan spiritual, segi moral, segi mental dan 

inteletual, segi jasmani, segi psikologi, segi sosial.
105

 

 

2. Pesantren  

Konsep pendidikan Islam dalam pesantren dapat dilihat dari 

beberapa poin-poin kegiatan pendidikan di pesantren, 

yaitu:
106

 

a. Pendidikan Ketuhanan dan Akhlak 

b. Pendidikan Akal dan Ilmu Pengetahuan 

c. Pendidikan Jasmani 

d. Pendidikan Kemasyarakatan 

e. Pendidikan Kejiwaan 

f. Pendidikan Kesenian 

g. Pendidikan Keterampilan 

 

3. Sekolah 

Sekolah menitik beratkan kepada pendidikan formal, 

disekolah prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa, 

ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman 

kepada kurikulum dan silabus, ada jam-jam tertentu waktu 

belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas 

pendidikan serta perlengkapan-perlengkapan dan peraturan-

peraturan lainnya.
107

 

Konsep pendidikan Islam dalam sekolah yaitu: Bimbingan 

kehidupan beragama, uswatun hasanah (contoh teladan), 

Malam ibadah, pesantren kilat, laboratorium pendidikan 
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agama, iklim religius, hubungan sekolah dengan rumah 

tangga.
108

 

4. Madrasah  

Madrasah adalah sekolah namun lebih tepatnya madrasah 

adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu 

keislaman. Ada empat jenis madrasah yaitu: madrasah, 

madrasah diniyah, madrasah pondok pesantren dan madrasah 

tahfiz Qur‟an.  

Sedangkan konsep pendidikan Islam dalam madrasah adalah 

Qur‟an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah dan Peradaban 

Islam, dan Bahasa Arab, semua mata pelajaran digolongkan 

pada program inti. 
109

 

 

5. Pendidikan Tinggi Islam 

Konsep Pendidikan Islam diperguruan tinggi Islam sesuai 

dengan kedua sumber pokoknya Islam Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Inilah yang membedakan perguruan tinggi Islam 

dengan perguruan tinggi, karena disini tidak hanya 

mengajarkan pendidikan umum saja melainkan pendidikan 

spiritual. 

 

6. Pendidikan Islam Informal (Pendidikan Islam Di Rumah 

Tangga) 

Dalam pandangan Islam pendidikan anak itu telah dimulai 

sejak mencari jodoh. Seorang muslim mestilah mencari jodoh 

berdasarkan kriteria Agama. Hal ini berkaitan erat dengan 

lahirnya generasi baru yang beragama pula. Nabi bersabda 

bahwa dinikahi seorang wanita karena kecantikannya, 

hartanya, keturunannya dan Agamanya, maka pilihlah 

Agamanya.
110
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Pendidikan utama dan pertama itu adalah orang tua, melalui 

orangtua anak belajar berbagai hal dalam kehidupan ini.
111

 

Dalam pendidikan Informal ini ada beberapa pendidikan 

yang harus diajarkan yaitu, pendidikan karakter, pendidikan 

Agama, pendidikan Agama di Lingkungan keluarga, 

pendidikan intelektual, pendidikan kejiwaan. 

Konsep pendidikan islam informal adalah mengajarkan 

pendidikan akidah yang telah dimulai diajarkan sejak anak 

telah memungkinkan untuk menerimanya, missal ketika dia 

telah mulai mengenal alam lingkungannya, maka semua yang 

dikenalnya itu dikaitkan dengan penciptanya adalah Allah 

Swt. Cerita nabi-nabi, orang-orang saleh dan lain-lain. Anak 

juga harus diajarkan ibadah seperti shalat dan puasa.   

 

7. Pendidikan Islam Non Formal 

Pendidikan Islam nonformal telah tumbuh di Indobesia, jauh 

sebelum adanya pendidikan Islam formal. Pegajian-pengajian 

di masjid, di rumah-rumah para ulama adalah cikal bakal bagi 

berkembangnya pendidikan Islam nonformal. Jenis-jenis 

pendidikan Islam nonformal yaitu, sebagai berikut:
112

 

 

a. Majelis Ta‟lim, yaitu kegiatan yang bergerak dalam 

bidang dakwah Islam, lazimnya disampaikan dalam 

bentuk ceramah, Tanya jawab oleh seorang ustadz atau 

kiai di hadapan para jemaahnya. Kegiatan ini telah 

dijadwalkan waktu dan tempatnya. 

b. Majelis Zikir, yaitu suatu kegiatan keagamaan yang 

didalamnya dilaksanakan kegiatan berdzikir. 

c. Remaja Masjid, adalah organisasi keagamaan yang 

anggotanya terdiri dari pelajar, pemuda, mahasiswa. 

Kegiatannya yaitu kegiatan kepemudaan yang dikaitkan 

dengan pembinaan jiwa beragama mereka. 
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d. Pesantren kilat, adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pelajar dan mahasiswa. Dalam pelaksanaan pesantren 

kilat adalah untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada 

peserta didik. 

e. Pelatihan (Training), didalam pelatihan ini dilaksanakan 

kegiatan pemebelajaran yang akan membentuk 

kepribadian mereka. Adapun materi yang dipelajari 

mengenai keorganisasian, kepemimpinan, kegamaan, dan 

lain-lain. 

f. Kursus-kursus, misalnya kursus membaca Al-Qur‟an, 

kursus Bahasa Arab, kursus membaca kitab-kitab. 

g. Tahfizul Al-Qur‟an, dilembaga ini peserta didik dilatih 

untuk mengahafal Al-Qur‟an 

 . 

Jadi pendidikan Islam nonformal itu sangat penting 

sebagi pendamping yang saling melengkapi dengan 

pendidikan Islam formal dan informal. Ada tiga lembaga 

yang saling terkait yaitu pendidikan Islam informal, formal 

dan nonformal. Pendidikan islam formal dilaksanakan di 

sekolah, madrasah atau perguruan tinggi, dan waktunya pun 

ditetapkan secara formal dan diatur dengan berbagai 

peraturan secara formal dan yang bertanggung jawab disini 

adalah guru. Pendidikan Islam informal berlangsung 

dilingkungan keluarga di rumah tangga, pendidikan ini 

terfokus kepada pergaulan yang bersifat mendidik antara 

orang tua dan anaknya, yang bertanggung jawab adalah orang 

tua terutama ayah dan ibu peserta didik. Sedangkan 

pendidikan islam nonformal, pendidikan ini berlangsung di 

masyarakat diluar sekolah dan di luar rumah tangga. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti yang telag 

dijelaskan sebelumnya.  
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