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ABSTRAK 

 
Dalam penelitian  ini membahas analisis nilai-nilai pendidikan tasawuf  prespektif 

syeikh Muhammad amin al-kurdi telaah kitab tanwirul qulub dan  relevansinya terhadap 

pendidikan islam kontemporer. Merupakan suatu ilmu dalam membersihkan hati, dan 

pengamalan syariat islam secara penuh, dalam menjalankan itu semua ada hal-hal yang 

bersifat jelek maka harus dibuang dan diganti oleh hal-hal yang baik yaitu dengan 

menghiasi dengan amal sholeh. Isi kitab tanwirul qulub berupa ketauhidan, syariat islam, 

dan juga tasawuf, yang dikarang oleh syaikh Muhammad amin al-kurdi yang lahir dikota 

irbili, beliau mursyid tarekat Naqsabandiyah, dan beliau juga dalam bermazhab 

menggunakan mazhab imam Syafi‟i.  

Nilai-nilai pendidikan Tasawuf  beliau ini sangat relevan dalam pendidikan islam 

kontemporer yang ada di Indonesia ini, beliau menamkan sifat-sifat tercela yang mana itu 

semua dapat merusak ilmu dan memperlambat ilmu itu masuk dalam diri peserta didik, 

beliau menjelaskan bahwa ada yang bisa diambil dalam pembelajaran yaitu dengan 

bersihnya hati dengan hal ini murid mampu dengan tenang dan rileks dalam mempelajari 

ilmu apapun khususnya yang ada dalam pendidikan islam kontemporer. Sangat 

dianjurkan bertasawuf karena jalan ini lah yang mampu mengantarkan seseorang selamat 

dunia, akhiratnya. 

Penilitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Oleh karena 

itu guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menelaah buku-buku 

kepustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, metode analisis data. 

Hasil penelitian ini adalah  nilai-nilai pendidikan tasawuf prespektif syeikh 

Muhammad amin al-kurdi telaah kitab tanwirul qulub yang secara khusus mengkaji 

bidang tasawuf yang bertarekat Naqsabandiyah dan bermazhab Imam Syafi‟I, pada 

penjelasan detail kitab ini adalah tentang nilai-nilai pendidikan tasawuf menurut syaih 

Muhammad amin al-kurdi yang dapat dijalankan dimanapun, kapanpun, dan berapa pun 

usianya dapat menjalankan nilai-nilai pendidikan tasawuf secara umum. 

Kata Kunci : pendidikan tasawuf. Syakih Amin Al-Kurdi 
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MOTTO 

                         

                        

            

 

Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku 

hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau 

hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak 

kamu ketahui."
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 

  Agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang pengertian judul “Nilai-

Nilai Pendidikan Tasawuf Prespektif Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi 

Telaah Kitab Tanwirul Qulub Dan Relevansinya Pada Pendidikan Islam 

Kontemporer” maka peneliti menegaskan istilah-istilah pada judul, yaitu 

sebagai berikut : 

 

1. Nilai-nilai 

 

Menurut Steeman nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam 

hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah 

sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan 

seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut 

pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai 

dan etika.
2
 

Sedangkan menurut Linda dan Richard Eyre Yang dimaksud 

dengan nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan 

siapa kita, bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan orang 

lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih 

baik, hidup lebih baik dan memperlakukan orang lain secara lebih baik.
3
 

 

2. Pendidikan Tasawuf 

 

 Pendidikan menjadi bagian penting dari sebuah kehidupan dan 

membedakan antara manusia dengan mahluk lainnya. Sebagai makluk 

hidup hewan pun belajar tetapi hewan belajar dengan instink, 

sedangkan manusia belajar dengan suatu rangkaian kegiatan untuk 

lebih menjadikan kedewasaan diri agar kehidupan menjadi lebih 

bermakna.
4
  

 Tasawuf menurut Muhammad bin Ali al-Qassab adalah akhlak 

yang terpuji, yang terlihat dimasa yang mulia, dari seseorang yang 

                                                             
 2 Adisusilo, Sutarjo. 2013. Pembelajaran Nilai Karakter Konstruksi dan VCT Sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran Afektif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hal. 53 
 3 Ibid hal. 57 
 4 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta: 
Suka-Press, 2014), hal. 62 
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mulia, bersama dengan orang yang mulia. Menurut Ruwaim tasawuf 

adalah jiwa yang menurut  Allah SWT sesuai dengan kehendakNya. 

Menurut seorang ulama‟, tasawuf itu pikiran yang penuh dengan konsentrasi 

satu hati  yang bersandar kepada  Allah SWT dan perbuatan yang bersandar 

kepada kitabullah dan RasulNya.
5
 

 

3. Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi 

 

Nama lengkap Muhammad Amin bin Fathullah Zadah al-Kurdi al-

Irbili. Beliau adalah seorang sufi besar yang hidup pada abad tiga belas 

Hijriah. Muhammad Amin al-Kurdi merupakan penganut sekaligus mursyid 

tarekat Naqsyabandiyah. Dalam fikih, beliau menganut mazhab Imam 

Syafi‟i. Beliau lahir di kota Irbil dekat kota Mosul. Irbil adalah salah satu 

kota di Irak. Namun tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti. 

Sebagian sejarawan memperkirakan ia lahir pada paruh kedua abad 13 

Hijriyah. Syekh Muhammad Amin al-Kurdi wafat dan dimakamkan di Kairo 

tahun 1332 H/ 1914 M. Makam Syekh Amin terletak di dekat Perpustakaan 

al-Azhar dan Dâr al-Ifta, dekat jalan Sultan Ahmad Kitbai dan jalan Akâbir. 

Muhammad Amin al-Kurdi kecil tumbuh di bawah asuhan ayahnya sendiri 

yang bernama Syaikh al-„ârif billah Fathullah. Fathullah adalah seorang 

ulama tasawuf yang berpegang pada Thariqah Qâdiriyyah, bahkan 

merupakan seorang mursyid tarekat yang dinisbat-kan kepada Syaikh Abd 

al-Qadir al-Jailâni tersebut. Dari ayahnya itulah Muhammad Amin al-Kurdi 

belajar al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Setelah menimba ilmu dari 

ayahnya, ia lantas berguru pada seorang Syaikh dari Thariqah Naqsabandiyy

ah yang bernama Syaikh al-„ârif billah Umar. Selain itu, beliau belajar ilmu 

agama kepada para ulama di tempat kelahirannya. Kemudian beliau 

memperdalam tasawuf di bawah bimbingan ulama tarekat Naqsyabandiyah 

bernama Syaikh Umar Ibnu Syaikh Utsman al-Kurdi ath-Thawil. Oleh 

Syaikh Umar juga, Muhammad Amin al-Kurdi dibaiat sebagai penganut 

tarekat Naqsyabandiyah. 

 

4. Pendidikan Islam Kontemporer 

 

Pendidikan Islam Kontemporer adalah bahwa belajar sebagai proses 

untuk mengembangkan berbagai kompetensi peserta didik, mensinergikan 

berbagai ilmu, kesehatan mental juga aspek yang penting untuk 

dikembangkan dalam pendidikan Islam selain aspek spiritual, pengetahuan 

dan sosial. Sedangkan Dzakiah Darajat mempunyai pandangan bahwa 

pendidikan Islam harus mencetak manusia yang sesuai fitrahnya yakni 

                                                             
 5 Inovatif Volume 4, No. 1 Pebruari 2018, hal. 115 
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sebagai Abdullah dan Khalifah Allah, mensinergikan aspek intelektual dan 

spiritual serta moral, psikologi sufistik sebagai aspek yang perlu 

dikembangkan didalam pendidikan Islam.
6
 

 

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa suatu nilai sempurna 

dalam pendidikan adalah tingginya rasa hormat, tadzhim, rendah hati, 

terhadap semua tingkah laku seorang murid yang tertanam dari nilai-nilai 

pendidikan tasawuf dalam pondok pesantren ataupun sekolah yang 

mengajarkan tasawuf. Dimana guru selalu memperhatikan keruhanian murid 

sehingga mendapatkan keridhoan dan barokah dalam menuntut ilmu dan 

ridhoallah dan ridho walidain. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

 

  Dari Penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa memilih judul ini 

yaitu: 

1. Bahwa pendidikan Tasawuf sangat penting untuk menjadi keseharian 

umat islam yang mana pada era sekarang sangat cepat perubahan dan 

banyak mengikuti yang jelas bukan barang haq atau benar. 

2. Menuntut ilmu adalah kewajiban manusia sebagai perantara yang 

mendatangkan amal, dalam menuntut ilmu tidak boleh diikuti dengan 

perbuatan maksiat karna orang yang menuntut akan menjadi lebih 

taqwa kepada Allah Swt. 

3. Manusia harus mempunyai keyakinan untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia dan akhirat. Tasawuf menjadi suatu pegangan amaliyah yang 

utama agar selamatnya dari masa yang cepat ini dan tidak beraturan. 

4. Pendidikan tasawuf telaah kitab tanwirul qulub belum pernah ada , kali 

ini peneliti akan membahas nilai nilai pendidikan tasawuf prespektif 

imam muhammad amin al-kurdi telaah kitab tanwirul qulub. 

 

C. Latar Belakang 

 

  Di era globalisasi seperti ini, mayoritas murid cenderung memikirkan 

tentang dunianya ketimbang akhirat. Berbagai teknologi bermunculan menyeba

bkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang kompeten. Teknologi disalah 

gunakan untuk hal-hal yang negatif. Masyarakat tidak bisa mengontrol 

informasi secara baik untuk menuntukan benar tidaknya informasi sehingga 

cenderung mudah dalam menyimpulkan yang hasilnya jauh dari kebenaran. 

Padahal arti dari teknologi ini bukan sekadar alat atau media melainkan suatu 

                                                             
 

6
 Zawiyah: jurnal pendidikan islam, PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER PERSPEKTIF 

HASAN LANGGULUNG DAN ZAKIAH DARAJAT Vol 6, NO 1 (2020). 
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ide dan pemikiran yang cenderung mengarah untuk kemajuan. Pendidikan 

tasawuf merupakan sarana untuk menghasilkan keasadaran untuk mengembalik

an kemanusiaan manusia. Pendidikan tasawuf juga sebagai sarana berkembangn

ya dimensi kemanusiaan menuju terwujudnya kehidupan yang menempatkan 

manusia pada derajat kemanusiaannya yang hakiki. Maka dalam hal ini 

pentingnya bertasawuf untuk memudahkan hati dalam bertindak dan memudahk

an keeratan disemua kalangan baik dalam pendidikan, masyarakat, dan sosial 

lainnya. Adapun bertasawuf di era sekarang ini harus dan tidak boleh 

bertasawuf dengan hawa nafsu, melainkan mempunyai guru yang biasa disebut 

dengan mursyid. 

  Di era modern ini hampir mengalami keruntuhan. Hal ini ditandai oleh 

munculnya dengan berbagai pandangan yang mengkritik terhadap fenomena 

modern. Ahmad tafsir menyebut ini dengan pascamodern. Ia mengungkapkan 

bahwa pada zaman pascamodern ini lahirlah berbagai macam aliran filasafat 

yang bertujuan melakukan dekontruksi terhadap filsafat modern.
7
 

Haidar Bagir mengatakan bahwa umat manusia pada saat ini telah mulai 

meninggalkan budaya modern. Manusia mulai merasakan kebutuhan yang besar 

akan spiritualisme.
8
Karena kebutuhan akan hasrat spiritualisme yang tinggi itu, 

manusia modern mulai mencari berbagai alternatif. Buddhisme (Zen), 

Hinduisme, Yoga, menjadi sebagian dari alternatif manusia modern dalam 

mencari kepuasan akan dahaga spiritualnya.
9
 Langkah yang benar bagi umat 

muslim adalah mengembalikan kepada tasawuf sebagai bagian dalam 

menjalankan ajaran Syariat Islam di kehidupan sehari hari. Haidar Bagir 

mengatakan bahwa tasawuf merupakan ilmu dalam mengelola hati dan jiwa 

agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai derajat makrifat 

sebagai insan kamil.
10

 Persoalan berikutnya, hari ini tasawuf menjadi sebuah 

problematika yang diperbincangkan. Banyak pihak yang menuduh bahwa 

kehidupan sufi telah tereduksi kearah yang ekstrem. Pemujaan wali, promosi 

hidup miskin, kecaman terhadap keduniaan, spekulasi filosofis dan praktik 

kemabukan diri (sukr), oleh sebagian pihak dijadikan argumentasi penyebab 

kemunduran Islam selama delapan abad. Sebagian muslim itu menyebutkan 

bahwa tasawuf adalah bid‟ah. Dari berbagai permasalahan di atas, ada beberapa 

solusi yang ditawarkan peneliti, yaitu:  

1. Perlunya pemahaman yang benar mengenai tasawuf.  

2. Mengetahui dan mengikuti guru (mursyīd) yang benar dalam 

menjalankan tasawuf.  

                                                             
 7 Ahmad tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Prespektif Islam,Bandung: Rosdakarya. hal, 257 
 8 Haidar Bagir. 2005. Tasawuf. Bandung: Arasy Mizan, hal. 24 
 

9
 Ibid, hal. 34 

 10 Ibid, hal. 32 
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3. Aplikasi ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari melalui 

pendidikan. Menurut peneliti, banyak sekali hal yang harus dikuasai 

ketika hendak mengamalkan tasawuf.
11

 

  Nilai-nilai spiritual yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah tasawuf. 

Karena tasawuf mengarah pada perbaikan akhlak (ihsan) yang menjadi 

persoalan krusial dalam pendidikan. Untuk dapat memahami hakekat tasawuf 

itu sendiri, perlu dijelaskan maknanya, baik dari sisi etimologi maupun 

terminologi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut: Secara etimologis, para 

ahli berselisih tentang asal kata tasawuf, antara lain: Suffah  (serambi tempat 

duduk), yakni serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk 

orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dan kalangan Muhajirin di 

masa Rasulullah Saw. Mereka biasa dipanggil ahli suffah (pemilik serambi), 

karena di serambi masjid itulah mereka bernaung. Ada juga yang berpendapat 

bahwa tasawuf berasal dari saff  (barisan), karena kaum sufi mempunyai iman 

kuat, jiwa bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan yang paling depan 

dalam shalat berjamaah atau dalam perang suci. Akar kata lain dari tasawuf 

adalah safa yang artinya bersih  atau jernih, sufanah yang artinya diambil dari 

sebutan nama kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir, serta suf (bulu 

domba), disebabkan karena kaum sufi biasa menggunakan pakaian dari bulu 

domba yang kasar. Saat itu, para sufi memakai bulu untuk pakaiannya sebagai 

simbol untuk merendahkan diri dan kesederhanaan pada masa itu.
12

  

  Sedangkan menurut terminologi pun, tasawuf diartikan secara variatif 

oleh para ahli sufi, antara lain, yaitu: menurut tokoh sufi Junayd al-Baghdadi, 

tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan 

kebanyakan makhluk, berjuang meninggikan budi pekerti, memadamkan sifat-

sifat kelemahan manusia, menjauhi segala seruan dari hawa nafsu, menghendaki 

sifat-sifat suci keruhanian, dan bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai 

barang yang terlebih penting dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada 

sesama umat, memegang teguh janji dengan Allah dalam segala hakikat, dan 

mengikuti contoh Rasulullah dalam segala syari‟at.
13

 

Sementara, tasawuf menurut Imam al-Ghazali adalah akhlak. Barangsia

pa yang memberikan bekal akhlak atasmu, berarti ia memberikan bekal atas 

dirimu dalam tasawuf, maka jiwa seorang hamba adalah menerima (perintah) 

untuk beramal karena mereka sesungguhnya melakukan suluk kepada sebagian 

akhlak karena keadaan mereka yang bersuluk dengan Nur (cahaya) iman. 

Menurut Hamka, tasawuf adalah akhlak yang luhur (ihsan) yang merupakan 

                                                             
 11 M. Ridwan Hidayatulloh, Konsep Tasawuf Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Implikasinya, 

TARBAWY, Vol. 2, Nomor 1, (2015), hal. 3 
 

12
 Asep Kurniawan, (Penanaman nilai-nilai tasawuf dalam rangka pembinaan akhlak di sekolah 

melalui kegiatan ekstrakulikuler keagamaan), Al-Tahrir, Vol. 13, No. 1 Mei 2013 hal. 187 - 206 
 

13
 Ibid, hal. 193 
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refleksi penghayatan keagamaan esoterik yang mendalam, tetapi tidak dengan 

serta merta melakukan pengasingan diri („uzlah). Tasawuf ini menekankan 

perlunya keterlibatan diri dalam masyarakat dan menanamkan kembali sikap 

positif terhadap kehidupan.
14

 

Secara akademik, nilai dimaknai sebagai “keyakinan abadi yang di 

pergunakan untuk menunjukkan bahwa cara berprilaku atau cara hidup 

terntentu lebih dipilih secara personal dan sosial dibandingkan dengan cara 

berprilaku atau cara hidup yang lain yang menjadi kebalikannya.”. Quyen dan 

Zaharim, mengatakan nilai sebagai “tujuan-tujuan dikehendaki dan bersifat 

lintas situasi serta bervariasi arti pentingnya, yang menjadi prinsip yang 

memandu kehidupan manusia”.
15

 Dalam kajian yang lebih dalam, istilah nilai 

tidak mudah diberikan batasan secara pasti. Ini di sebabkan karena nilai 

merupakan sebuah realitas yang abstrak. Nilai juga bisa diartikan sebagai 

sebuah pikiran atau konsep mengenai apa yang dianggap penting bagi seorang 

dalam kehidupannya, ini sesuai dengan pandangan sebagaimana yang dikutip 

oleh Chabib Thohamen definisikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, 

ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan 

salah yang menurut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang 

dikehendaki dan tidak dikehendaki. Sedangkan menurut Chabib Toha sendiri 

nilai adalah sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah 

berhubungan dengan subjek yang memberi arti (manusia yang menyakini).
16

 

Rohmat mulyana dalam bukunya mengkategorikan 6 nilai, yaitu:  

1. Nilai Teoritik Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam 

pemikiran dan pembuktian kebenaran sesuatu.  

2. Nilai Ekonomis Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar 

untung-rugi.  

3. Nilai Estetik Nilai estetik menempatkan nilai tertinggi nya pada bentuk dan 

Keharmonisan.  

4. Nilai Sosial Nilai tertinggi adalah kasih sayang antar sesama manusia 

5. Nilai Politik Nilai tertinggi adalah kekuasaan. Kekuasaan ialah faktor penting 

yang memiliki pengaruh pada pemikiran nilai politik yang ada pada diri 

seseorang  

6. Nilai Agama Hakikatnya nilaiagama adalah nilai yang memiliki dasar kebena

ran yang sangat kuat jika dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya.
17

 

 

Di dalam ajaran agama islam juga membenarkan adanya perubahan 

yang terjadi dalam pendidikan tersebut, yang dapat dilihat dari segi perencanaan 

                                                             
 14 Ibid, hal. 192 
 15 Achmad Sanusi, Sitem Nilai; Alternatif Wajah-wajah Pendidikan, (Bandung: Nuansa Cendika, 

2015) Cet. 1, hal. 16 
 16 ChabibThoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta:PustakaPelajar, 1996), hal. 61 
 17 Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung:Alfabeta, 2011),hal. 35 
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maupun pelaksanaannya. Sebagaimana termaktub dalam al-Qur‟an Al-Hasyr: 

18 yang berbunyi :  

                        

           

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
18

 

  

Berdasarkan pemaparan setiap paragraf tersebut, nilai-nilai pendidikan tasawuf 

dalam kitab tanwirul qulub yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang 

murid yaitu tobat, semua ilmu yang akan ditempuh dan diamalkan akan sangat 

nyaman dan gampang karna memaklumatkan dirinya sendiri sudah kembali 

dalam keadaan selalu mengingat allah swt, (takhaliyah) selanjutnya kegiatan 

yang ada pada nilai pendidikan tasawuf yaitu takhaliyah artinya mengosongkan 

dari akhlak dan sifat yang buruk, seorang murid harus senantiasa menjalakan 

ibadah dengan taat dan istiqomah dalam setiap harinya, hal ini harus senantiasa 

dilakukan dan benar-benar mengosongkan hati, sifat, dan kegiatan lainnya 

selain menyandarkan semua itu kepada allah swt, (tahliyah) nilai pendidikan 

tasawuf ini artinya menghiasi semua kegiatan ibadah, akhlak, dan sifat dengan 

keutamaan yang diajarkan oleh rasulullah saw dan seterusnya dilanjutkan 

sahabat dan kemudian ke tabiin hingga kini diajarkan oleh para kiai-kiai 

khususnya diindonesia. Dalam pendidikan islam kontemporer hal ini sangat 

bersangkutan dimana tujuan sesuatu penidikan yaitu mempunyai nilai yang 

luhur , nilai-nilai pendidikan tasawuf harus benar-benar dilakukan terutama oleh 

guru atau ustadz bahasa yang digunakan dalam pendidikan islam kontemporer 

hal ini dipastikan bahwa ilmu tidak hanya diperoleh dari belajar membaca 

langsung, tetapi didapatkan dari melihat guru.
19

 

   

  Penulis tertarik untuk mengkaji pokok pembahasan yang berjudul 

“Nilai-Nilai Pendidikan Tasawuf Prespektif Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi 

Telaah Kitab Tanwirul Qulub Dan Relevansinya Pada Pendidikan Islam 

Kontemporer”.  

                                                             
 18 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,(Depag RI, Jakarta, 2004),hal. 919 
 19 M. Nur Ali, tanwirul qulubfi mu‟amalah „allam al-ghuyub, ( Bandung: Pustaka Hidayah, 
2019)Cet VI, hal. 205 
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D. Fokus dan Sub Fokus Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus masalah dalam penelitian 

ini adalah nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam kitab tanwirul qulub. 

 Adapun sub fokus masalahnya adalah nilai-nilai pendidik tasawuf 

dalam kitab tanwirul qulub karya syaikh muhammad amin al-kurdi dan 

relevansinya dalam pendidikan islam kontemporer. 

 

 

E. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah berikut : 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan tasawuf Syaikh Muhammad 

Amin Al-kurdi dalam kitab tanwirul qulub? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan tasawuf Syaikh 

Muhammad Amin Al-kurdi pada pendidikan islam kontemporer? 

 

F. Tujuan Penelitin 

 Setiap kegiatan yang dilakukan manusia sudah barang 

pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, agar memiliki pandangan yang jelas 

dan tepat agar terhindar dari interprensi dan meluasnya masalah dalam memah

ami hasil penelitian. Jadi dari permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan p

eneliti dalam meneliti masalah ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan tasawuf Syaikh 

Muhammad Amin Al-kurdi dalam kitab tanwirul qulub. 

b. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai pendidikan tasawuf Syaikh 

Muhammad Amin Al-kurdi pada pendidikan islam kontemporer. 

 

G. Manfaat penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan 

kajian keislaman bagi para pencari ilmu pada umumnya dan bagi para 

guru sebagai salah satu informasi terhadap upaya pengembangan dan 

peningkatan materi nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam pola interaksi 

pendidikan agama Islam. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang berarti bagi para guru dan murid serta dalam 

implementasi proses pendidikan Islam. 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sebagai tambahan wawasan penulis dalam 

penelitian, tetapi penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan 
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penelitian terdahulu, dalam penelitian terdahulu membahas nilai-nilai 

pendidikan tasawuf dalam dzikrul ghofilin karangan kh ahmad siddiq. 

Sedangkan dalam penelitian saat ini membahas nilai-nilai pendidikan tasawuf 

prespektif syaikh muhammad amin al-kurdi telaah kitab tanwirul qulub dan 

relasinya pada pendidikan islam kontemporer dengan menganalisis pembahasan 

secara rinci pada nilai-nilai pendidikan tasawuf prespektif syaikh muhammad 

amin al-kurdi dengan relevansinya pada islam kontemporer.  

Penelitian ini, sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang kitab Kitab 

Tanwirul qulub Syaikh Muhammad Amin Al-kurdi : 

1. Berjudul “Etika Tasawuf Guru: Studi Pemikiran Imam Al-Ghozali dan 

Syeikh Muhammad Amin Al-kurdi” yang dituliskan akh syaiful rijal dan 

lutfi hakim pada tahun 2021, penelitian ini membahas tentang etika yang 

dijelaskan syaikh amin al-kurdi dan imam al-ghozali. Penelitian ini 

berfokus ke metode pembelajaran seorang guru dalam mendidik murid 

yang berlandaskan nilai tasawuf, perbedaannya dengan penelitian yang 

akan dibahas pada fokus penelitian dan objek penelitiannya.
20

 

 

2. Berjudul “Pemikiran Jalaludin Rumi dalam buku matsnawi tentang nilai-

nilai pendidikan tasawuf dan relevansinya terhadap pendidikan islam” yang 

dituliskan oleh nurul apriyani uin raden intan lampung, yang membahas 

tentang nilai-nilai tasawuf. penelitian yang akan datang membahas tentang 

nilai-nilai tasawuf dan pemikiran tokoh ini memicu perbedaan dalam 

penelitian yang akan datang yang menyematkan pemikiran dalam 

penelitian ini.
21

 

 

3. Berjudul “Nilai-nilai dasar pendidikan tasawuf dalam paradigma mistik 

ibnu „arabi tentang insan kamil yang dituliskan oleh ibnu ali dari 

universitas islam madura, yang membahas tentang penyucian hati dan 

maqomat‟. Penelitian ini menuturkan bentuk spritual dalam mencari ilmu 

dan spritual tasawuf yang bersifat mendalam, keterkaitan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan datang adalah fokus penelitian yaitu nilai-nilai 

tasawuf. Sedangkan, yang membedakan adalah pendidikan yang dijelaskan 

dalam relevansi pendidikan islam kontemporer.
22

 

 

                                                             
 20 Akh Syaiful Rijal, Etika Tasawuf Guru: Studi Pemikiran Imam al-Ghazali dan Syekh 

Muhammad Amin al-Kurdi, Vol. 16 No. 1 (2021), 2021-06-05,hal. 130 
 21 Nurul apriyani, PEMIKIRAN JALALUDDIN RUMI DALAM BUKU MATSNAWI TENTANG 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN TASAWUF DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM,2021, 

hal.  25 
 

22
 Ibnu Ali, NILAI-NILAI DASAR PENDIDIKAN TASAWUF DALAM PARADIGMA MISTIK 

IBNU „ARABI TENTANG INSAN KAMI, Vol. 3 No. 01 (2017): Februari 2017, hal. 19-20 
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4. Nilai-Nilai Pendidikan Tasawuf Dalam Buku “SYAJAROTUL KAUN” 

Karya ibnu arabi, tentang doktrin pribadi manusia sempurna (Muhammad 

SAW) dalam hal ini menghubungkan dengan ALLAH SWT dan, manusia, 

dan alam secara keseluruhan. Penelitian ini keterkaitannya sama dengan 

penelitian yang akan datang namun pada kegunaan dan tujuannya 

berbeda.
23

 

 

5. Nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam buku tuhan pun berpuasa (karya 

emha ainun nadjib). Pada penelitian ini perbedaan dengan penelitian yang 

akan datang yaitu dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, dan dalam 

metode pengumpulan data yang sifatnya umum dan berfokus pada buku 

yang akan diteliti.
24

 

 

  Dari semua penelitian terdahulu, peneliti mempunyai perbedaan dengan 

penelitian terdahulu yang terpapar diatas yaitu, dalam segi pembahasan nilai-

nilai yang dikaji mencakup tasawuf untuk seorang guru atas cara mengajar 

yang baik dan benar sesuai dengan yang dijelaskan oleh syaikh muhamad 

amin al-kurdi, kemudian dalama segi pemikiran , pada penelitian kali ini tidak 

membahas tentang pemikiran syaikh amin al-kurdi tetapi hanya membahas 

nilai-nlai pendidikan tasawuf yang terkandung dalam kitab tanwirul qulub 

karangan syaikh muhammad amin al-kurdi, tasawuf yang dipaparkan oleh 

syaikh muhammad amin al-kurdi ini tidak mencakup tasawuf yang sangat 

dalam seperti bayanul allah, durunnafis, amal makrifat, kasbur asror. Maka 

cocok sekali nilai-nilai pendidikan tasawuf beliau yang mudah ini diamalkan 

dalam pendidikan islam kontemporer yang diadakan di indonesia. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya digunakan sebagai alur berjalannya 

penelitian secara ilmiah, untuk menghasilkan data, tujuandan kegunaan 

tertentuyang berguna bermanfaat.
25

 Adanya metode ini dapat digunakan sebagai 

pengurai penyelesaian suatu masalah dalam penelitian yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

 

 

 

                                                             
 23 Slamet Ariyanto, Nilai-Nilai Pendidikan Tasawuf Dalam Buku “SYAJAROTUN KAUN” Karya 

Ibnu Arabi, 2019, hal. 31 
 

24
 Alip Akhsani Prasetyo, NILAI NILAI PENDIDIKAN TASAWUF  DALAM BUKU TUHAN PUN 

BERPUASA (KARYA EMHA AINUN NADJIB,2020. hal. 38 
 25Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 6. 
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1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan uraian pemaparan masalah-masalah yang akan diteliti 

maka peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

research).
26

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data-data nilai-

nilai pendidikan tasawuf prespektif Syaikh Muhammad Amin Al-kurdi 

telaah kitab tanwirul qulub dan relevansinya pada pendidikan islam 

kontemporer. 

 Kartini Kartono mengatakan bahwa penelitian kepustakaan bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam 

material yang terdapat diruang perpustakaan. Berupa buku-buku, catatan-

catatan, makalah-makalah, jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan 

lain-lain.
27

 Sumber-sumber tersebut sebagai bahan penelitian kepustakaan

 yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis mengungka

pakan, membedah,membuka secara faktual dan sistematis pada kitab 

yang terkait dengan penelitian. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian b

ertujuan untuk memberi gambaran secara cermat mungkin mengenai 

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. 

Menurut A. Chaedar Alwasilah, penelitian ini juga dikategorikan 

sebagai penelitian kualitatif yang menekankan bahwa setiap temuan (sem

entara) dilandaskan pada data, sehingga temuan itu semakin tersahihkan s

ebelum dinobatkan sebagai teori. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, p

enelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasarkan pada perwujudan dengan gejala-gejala yang ada dalam

 kehidupan manusia. Penelitian kualitatif juga dapat dipandang sebagai pr

osedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kat

a yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamat

i, sesuai dengan pemahaman diinprestasi peneliti. Sukmadinata mengatak

an, selain deskriptif penelitian kualitatif dimaksudkan pula untuk mendap

atkan data yang bersifat eksplansif yaitu memberikan eksplansif 

(kejelasan) tentang hubungan peristiwa dengan makna terutama menurut 

persepsik partisipan.
28

 

Berdasarkan jenis dan penelitian yang diambil sebagai acuan pen

elitian untuk menghasilkan data-data. Penulis mengumpulkan data-data m

elalui membaca berbagai literatur, menelaah, mengkaji dan meneliti kitab

                                                             
 26 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 1. 
 27 Ibid, hal. 34. 
 28 Rahendra Maya, “Karakter ( Adab ) Guru Dan Murid Perspektif Ibn Jamâ ‟ Ah Al - Syâfi ‟ i 
Karakter ( Adab ) Guru …” Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam, 6.12 (2017), hal. 21–43. 
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 Tanwirul Qulub secara rinci dengan menginterprestasikan dalam memak

nai setiap kandungan kalimat dan memberi komentar terkait dengan 

Nilai-nilai pendidikan tasawuf prespektif Syaikh Muhmmad Amin Al-

kurdi telaah kitab tanwirul qulub dan relevansinya pada pendidikan islam 

kontemporer. 

 

2. Sumber Data 

 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpul

kan peneliti dari objek penelitian.
29

 Yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah kitab tanwirul qulub karangan Syaikh 

Muhammad Amin Al-kurdi. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sekunder sebagai teori-teori untuk mendukung penelitian dalam memba

has suatu penelitian yang berpatokan dalam sumber buku primer. Teori-te

ori pada data sekunder sesuai dengan kaitan penelitian ini. Selain itu, seba

gi pelengkap data primer sehingga penulis mencari dan mengolaborasika

n dari sumber-sumber  buku-buku, media massa, jurnal-jurnal antara lain 

: 

1) A. Gani, Tasawuf Amali Bagi Pencari Tuhan, (Bandung; Alfabeta, 

2019) 

2) Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010) 

3) A. Ghani, "Pendidikan Akhlak Mewujudkan Masyakarat Madani". 

Al‟-Tadzkiyyah: Jurnal Pendiidkan Islam Vol. 6 

4) Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hin

gga Kontemporer, (13.Yogyakarta: IRCiSoD,2017) 

5) Darji Darmodiharjo Dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Ja

karta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2006) 

6) Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya 

7) H. Mustofa, Akhlak Tasawuf. (Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung) 

8) Haedar Nashir, Agama dan Krisis Kemanusiaan  Modern, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 

9) Harun Nasution, falsafah dan mistisme dalam islam, (jakarta: Bulan 

Bintang, 1983) 

10) Imam Syafe‟i, “Tujuan Pendidikan Islam”, Al:Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 6, Edisi II (2015) 

                                                             
 29 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 152 
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11) Istighfarotur Rahmaniyah, Pendidikan Etika, (Malang: UIN Maiki 

Press, 2010) 

12) Kaelan.M.S,Pendidikan Pancasila ,(Yogyakarta:Paradigma, 2004) 

13) M. Mahbubi, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2012) 

14) Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011) 

15) Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2004) 

16) Qiqi Yuliati Zakiyah,A. Rusdiana, Pendidikan Nilai (Kajian Teori 

dan Praktik Di Sekolah), (Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2014) 

17) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011) 

18) Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif 

dan Kualitatif, (Bandung: UPI, 2010). 

19) Zainul Bahri, Menembus Tirai Kesendirian-Nya, (Jakarta:Prenada 

Media, 2005) 

20) Ust. Labib MZ, Memahami Ajaran Tasawuf. Penerbit Bintang Usaha 

Jaya, Surabaya, Cetakan Pertama: 2001 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang telah terkumpul dikelolah dengan metode hermeneutika teks 

pada dasarnya merupakan wahana penelitian dengan cara interpretasi (penafs

iran) terhadap teks. Hermeneutika menurut pandangan kritik sastra ialah 

sebuah metode untuk memahami teks karya sastra, apapun bentuknya, 

berkaitan dengan suatu aktivitas yakni interpretasi. 
30

 

  Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting di dalam 

penelitian, sebab tujuan utama penelitian untuk mendapatkan data.
31

 Dalam 

pengumpulan data yang bersifat teori maka metode dokumentasi dipakai 

untuk mengumpulkan dokumentasi guna mengumpulkan teori serta pendapat 

yang terdapat dari macam-macam sumber seperti buku, jurnal, dan lainnya. 

Dalam tahapan ini, peneliti berusaha menyeleksi data-data (buku) yang 

berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan tasawuf dan pendidikan islam 

kontemporer. Dengan cara menganalisa mengenai nilai-nilai pendidikan 

tasawuf didalam kitab tanwirul qulub. 

                                                             
 30 Endraswara, Suwardi. 2013. Pendidikan Karakter dalam Foklor: Konsep, Bentuk, dan Model. 

Yogyakarta: Pustaka Rumah Suluh, hal. 73 
 

31
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 224 
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  Arikunto berpendapat bahwa, metode dokumentasi adalah proses 

pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
32

 

 

4. Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah kegiatan memfokuskan mengabstraksikan, mengor

ganisasikan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan ja

waban terhadap permasalahan.
33

 

 Teknik analisis data menggunkan metode analisis isi content analysis. 

Menurut Hostli dalam buku Lexy J. Melong, content analysis adalah teknik 

apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk 

menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. 

Sehingga pada penelitian untuk menguak aau membuka isi pesan yang 

terkandung dalam bahasa teks di dalam kitab tanwirul qulub.  

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis 

filosofis. Pendekatan historis adalah proses menguji dan menganalisis secara 

kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang 

diperoleh.
34

 Data-data yang diperoleh sebagai penelitian dapat dilakukan 

dengan cara menjelaskan, memahami, menafsirkan isi dari data kemudian m

engutip,mencatatat,mengedit dengan menarik kesimpulan secara kritis. Setia

p pokok bahasan materi masing-masing dapat dikelompokkan serta mengola

h data-data yang telah dikumpulkan kemudianpenulis menganalisis dan men

ginprestasikannya secara kritis. Pada penelitian ini data yang diolah berupa 

teori-teori, sehingga untuk menganalisis data menggunakan metode 

deskriptif analisis deduktif. 

J. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis perlu adanya rancangan dalam penulisan pembuatan skripsi. Rancangan 

dalam penulisan ini berfungsi sebagai mempermudah dalam penelitian yang 

akan dituangkan penulis sebagai gambaran yang terarah. Sistematika penulisan 

dalam penulisan penelitian skripsi adalah sebagai berikut : 

 

1. Bab I Pendahuluan 

 Pada bab ini penulisan membahas tentang petunjuk penelitian yang 

akan diteliti kedepannya. Terdiri dari penegasan judul, alasan memilih 

judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, 

                                                             
 32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitia Suatu Pendekatan Praktik (Cet ke-15), (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), hal. 247 
 33 Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

(Bandung:UPI,2010), hal. 43 
 34Ibid,hal. 43 
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rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

2. Bab II yaitu Landasan Teori 

 Bab ini sebagai pengurai dari kerangka latar belakang membahas 

singkat tentang masalah-masalah untuk diteliti. Berisi sebagai teori-teori 

penguat yang berasal dari buku, jurnal, majalah dan internet. Pada 

penulisan ini, teori yang dibahas tentang Nilai-nilai Pendidikan Tasawuf 

Prespektif Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi Telaah Kitab Tanwirul 

Qulub Dan Relevansinya Pada Pendidikan Islam Kontemporer. 

 

3. Bab III yaitu Profil Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi 

 Bab ini bagian tahap profil yaitu sejarah perjalanan hidup, pendidikan, 

dan lainnya yang dijalankan oleh pengarang kitab tanwirul qulub sebagai 

bahasan utama dalam penelitian ini. 

 

4. Bab V Penyajian dan Analisis Data 

 Bab ini bagian tahap penelitian yaitu menganalisis, membahas pokok te

ntang Nilai-nilai Pendidikan Tasawuf  Prespektif  Syeikh Muhammad 

Amin Al-Kurdi Telaah Kitab Tanwirul Qulub Dan Relevansinya Pada 

Pendidikan Islam Kontemporer. Prmbahasannya dengan menganalisis teori 

dari kitab tersebut yang sebagai solusi dengan kenyataan saat ini, 

kurangnya pengetahuan tentang pendidikan tasawuf kemudian 

dibandingkan dengan teori-teori menggunakan referensi-referensi yang 

berkaitan. 

 

5. BAB V Penutup 

 Bab ini sebagai bab akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berupa hasil dari penelitian secara garis besar dengan 

menyimpulkan semua pembahasan sedangkan saran diberikan pada penulis 

setelah melakukan penelitian untuk pembaca. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Nilai-nilai pendidikan tasawuf mengarah ke penyucian hati dan ruh 

agar terhindar dari najis bangsa maknawi. Dianjurkan dalam bertasawuf harus 

memegang teguh 3 prinsif dalam islam yaitu harus bertauhid, bersyariat, dan 

tasawuf itu sendiri supaya menjadikan orang yang bertasawuf menjadi insan 

yang kamil, maka sebagai pencari ilmu agar ilmunya mudah masuk dan 

bermanfaat harus menghilangkan najis maknawi yang itu semua dapat 

menghambat atau tertolaknya suatu ilmu yang akan dicari. Poin utama dari ini 

semua adalah mushonif kitab tanwirul qulub syeikh muhammad amin al-kurdi 

menegaskan bahwa jika seseorang mencari guru itu diutamakan harus jelas 

sanad keilmuwannya agar bersambung sampai baginda kita nabi muhammad 

saw, dan menganjurkan agar setiap murid mempunyai sifat zuhud, taubat, faqr, 

tawadhu ,wara, tawakal, sabar, ridho dan bersahaja. 

Itu semua dalam pendidikan islam kontemporer sangat relevan dan dapat 

dipelajari oleh murid-murid baik itu disekolah, madrasah, dan juga pondok 

pesantren karna nilai-nilai tasawuf sangat kompleks dan dapat dijalankan 

dimanapun, kapanpun, dan usia berapapun. 

 Hidup di zaman modern seperti sekarang ini, tentu sangat berbeda 

dengan kehidupan di zamannya Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi. Apalagi 

pendidikan di Indonesia yang sudah sangat pesat mengembangkan metode-

metode, strategi pembelajaran, dan alternative lainnya supaya menghasilkan 

dalam proses belajar , sangat berbeda sekali dengan pendidikan yang ada di 

zamannya beliau . Maka penulis menganjur bertaswauf agar murid tidak hanya 

cerdas tapi mempunyai nilai luhur yang tinggi supaya bermafaat kelak pada 

masa tuanya, ilunya diikuti orang lain , tingkahnya diikuti orang lain, 

ucapannya diikuti orang lain. Sebagaimana orang ahli ilmu  terdahulu  yang sari 

ilmunya sangat manis berkat ajaran-ajaran gurunya yang hebat dalam mendidik 

sang murid. 

 Maka dari itu, seluruh nilai-nilai pendidikan tasawuf syaikh muhammad 

amin al-kurdi yang telah dipaparkan di sub sebelumnya ini. Tentulah sangat 

berkesinambungan dengan pendidikan islam kontemporer yang ada di 

indonesia. Terutama dipondok pesantren salafiyah yang masih menggunakan 

metode yang ada pada zaman Rasulullah seperti bandongan, sorogan, 

musyawarah dan lain-lain. 
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B. Saran 

 

 Dari kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan saran 

sekitarnya bermanfaat bagi pembaca. Saran yang ingin penulis sampaikan yaitu: 

 

1. Diharapkan nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam kitab tanwirul 

qulub karya Syeikh Muhammad Amin Al-Kurdi dapat diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kegiatan belajar mengajar 

disekolah maupun dilingkungan manapun. 

2. Diharapkan para pendidik disekolah menganjurkan peserta didik 

untuk membudidayakan minat baca terutama dalam bacaan yang 

bernuansa islami yang dapat membentuk akhlak peserta didik. 

3. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa dijadikan bahan evaluasi 

dan refrensi dalam menyusun metode dan materi tasawuf 

 

C. Penutup 

 

 Alhamdulillah wa syukru lillah penulis panjatkan syukur kepada Allah 

SWT yang telah memberikan kekuatan hidayah, serta taufiknya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa masih 

banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam hal penyajian skripsi, hal ini 

semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai 

pihak demi perbaikan untuk mencapai kesempurnaan. Penulis berharap skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi penulis serta umumnya bagi pembaca. Aamiin 
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