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ABSTRAK 

 

Degradasi moral ditunjukkan oleh para pelajar maupun masyarakat luas diera modern ini semakin 

lama semakin merosot. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pemerhatian pendidikan di Indonesia. 

Demi terwujudnya manusia yang berakhlakul karimah, salah satu ilmu yang berperan besar dalam 

pembentukan moral seseorang iyalah ilmu tasawuf, ilmu tasawuf juga dapat menjadi counter buat 

masing-masing individu dalam menghadapi dunia yang penuh dengan teknologi saat ini. maka diadakan 

penelitian terhadap kitab Sullam Taufiq karya Syekh Abdullah bin Tohir. Yang mana beliau syekh 

Abdullah bin Tohir dalam kitab sulam at-tauufiq menjelaskan tasawuf dengan mudah, terperinci dan 

relete dengan kehidupan sehari-hari.  

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan data dan informasi dengan bantuan 

bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan. Maka langkah yang ditempuh adalah dengan 

cara membaca, memahami serta menelaah bukubuku yang berkenaan dengan permasalahan yang ada, 

kemudian dianalisa. Biasanya dilakukan dengan caran mengumpulkan data atau informasi dari berbagai 

sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. Penelitian kualitatif dipahami 

sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya 

 

Berdasarkan hasil penelitan ini, maka dapat kami simpulkan bahwa: (1) Pemikiran tasawuf tersebut 

adalah adanya hubungan antara ilmu tauhid, fiqh, dan tasawuf. (2) Pendidikan tasawuf yang diajarkan oleh 

Syaikh Abdullah bin Tohir relevan diterapkan di Indonesia khususnya pada Pendidikan akhlak. Dengan 

penerapan pemikiran tasawuf Syekh Abdullah bin Tentang pendidikan akhlak diharapkan nantinya akan 

terwujudnya manusia Indonesia yang berakhlak mulia. 
 

Kata Kunci : Pemikiran Tasawuf, Pendidikan Akhlak. 
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ABSTRACT 

 

The moral degradation shown by students and the wider community in this modern era is 

increasingly declining. This is a special concern for the attention of education in Indonesia. For the sake 

of realizing human beings who have good morals, one of the sciences that plays a major role in the 

formation of one's morals is Sufism, Sufism can also be a counter for each individual in facing a world 

full of technology today. Then a research was conducted on the book Sullam Taufiq by Sheikh Abdullah 

bin Tohir. In which he Sheikh Abdullah bin Tohir in the book Sulam at-tauufiq explains Sufism easily, in 

detail and is relevant to everyday life. 

In order to answer these questions, this research uses library research, namely research that uses 

data and information with the help of various materials contained in the literature. So the steps taken are 

by reading, understanding and reviewing books relating to existing problems, then analyzing them. 

Usually this is done by collecting data or information from various library sources which are then 

presented in new ways or for new purposes. The method used in this research uses a qualitative 

descriptive approach. Qualitative research is understood as research whose findings are not obtained 

through statistical procedures or other forms of calculation. 

Based on the results of this research, we can conclude that: (1) The thought of Sufism is the 

relationship between the science of monotheism, fiqh, and Sufism. (2) Sufism education taught by Shaykh 

Abdullah bin Tohir is relevant to be applied in Indonesia, especially in moral education. With the 

application of Sheikh Abdullah bin's Sufism thoughts on moral education, it is hoped that later Indonesian 

people with noble character will be realized. 

 

Keywords: Sufism Thingkin, Moral Education. 
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MOTTO 

 

 

 ٤١قَۡد أَۡفلََح َمن تََزكَّٰى 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)  

(Q.S. Al-A‟la: 14)
1
 

  

                                                     
1 Deparemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan terjemahannya (Bandung :Dipononegoro, 2000), hlm 591. 
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BAB I   

PENDAHALUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Adanya penegasan judul dalam penelitian yaitu sebagai gambaran untuk memberi 

kejadian-kejadian yang nyata dan berusaha mencari penyelesaian secara kan pengertian dari 

topic penelitian yang dibahas agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan pada bahan 

kajian selanjutnya. jadi upaya penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai istilah dalam 

penelitian ini. Adapun penelitian penulis berjudul tentang Pemikiran Tasawuf Syekh 

Abdullah Bin Tohir Tentang Pendidikan Akhlak dalam Kitab Sullam At-Taufiq. Berikut 

pengertian dan penjelasan penegasan tersebut: 

1. Pemikiran 

Pemikiran secara etimologi berasal dari kata dasar “pikir” yang artinya proses, 

cara, atau perbuatan memikir, yang menggunakan akal budi pekerti agar dapat 

memutuskan suatu permasalah dengan mempertimbangkan segala sesuatu tentunya  

dengan bijaksana dan logis.
2
 Dalam konteks ini berarti pemikiran dapat diartikan sebagai 

usaha menjadi cerdas dari proses kerja akal dan hati untuk lebih bijaksana dan lebih 

akurat.
3
 

Jadi yang dimaksud dengan pemikiran adalah suatu kegiatan atau proses yang 

dilakukan oleh manusia menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu hal, 

sehingga dalam dalam menjalankan kehidupan didunia ini manusia tidak sembarangan 

lebih teratur dan terkonsep dengan baik. 

2. Tasawuf 

Tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat 

membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi, sehingga tercermin akhlak yang 

mulia dan tentunya lebih dekat dengan Allah SWT. Dengan kata lain tasawuf adalah 

bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat 

dengan Allah SWT.
4
 

Dilihat dari pengertian diatas tasawuf merupakan salah suatu pegangan pokok 

seseorang dalam beribadah kepada Allah SWT, dikarenakan tasawuf muncul sebagai inti 

ajaran agama islam yang memberikan solusi dan terapi bagi problem pada manusia untuk 

berakhlak mulia dan untuk  mendekatkan diri kepada Allah swt yang maha pencipta. 

Berdasarkan pada pentingnya peranan tasawuf dalam kehidupan manusia, maka suatu hal 

kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, apalagi di era modern saat ini yang 

dimana perkembangan tekhnologi sangat berkembang dengan pesat, tentunya  banyak 

sekali tantangan  manusia dalam menjalani kehidupan dan beribadah dengan  Allah swt, 

agar manusia tidak terlena dan terjerumus pada jalan yang salah, maka cara mengatasinya 

adalah mempopulerkan ajaran-ajaran tasawuf pada setiap individu  masing-masing. 

                                                     
2 Susanto, pemikiran pendidikan islam (Jakarta: Amzah, 2018) hlm. 2-3. 
3Ibid, hlm. 3. 
4Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),  hlm. 156.  
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3. Syekh Abdullah bin Tohir 

Abdullah bin Husain bin Thahir al-'Alawi (bahasa Arab:  عجذ هللا ثٓ دغ١ٓ ثٓ طب٘ش

 lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman pada tahun 1191 H, wafat di M'Sila, Aljazair) ( اٌعٍٛٞ

pada tahun 1272 H/1855) adalah seorang ulama dibidang nahwu dan fikih yang berasal 

dari Hadramaut. Ia pindah ke Mekkah dan Madinah untuk menuntut ilmu dengan ulama 

disana, kemudian ia kembali ke negerinya untuk menjadi pengajar dan pengkhotbah. Ia 

merupakan salah satu pembesar yang memimpin revolusi terhadap dinasti yafi' pada tahun 

1265H hingga mereka meninggalkan Tarim dan Seiyun. Ia juga membantu proses 

berdirinya Negara Katsiri (Sultan Ghalib bin Muhsin) di Tarim. 

4. Pendidikan Akhlak 

pendidikan akhlak adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja 

untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani melalui penanaman nilai-nilai 

islam, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan kearah positif yang nantinya 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kebiasaan bertingkah laku, berpikir, 

dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, 

manusia paripurna (al- insan al- kamil) dan dapat menghasilkan perbuatan tanpa harus 

direnungkan dan disengaja atau tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran dalam rangka 

mewujudkan nilai- nilai dan tujuan pendidikanIslam.
5
  

Jadi pendidikan akhlak yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

pendidik dan anak didik, yang didalamnya membahas tetang tingkah laku (adab) baik 

jasmani maupun rohani yang berkaitan dengan sesama manusia dan  kepada Allah SWT 

agar tercipta manusia yang berakhlakul karimah yang dicintai oleh sesama manusia dan 

oleh Allah SWT yang maha pencipta. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Masyarakat abad 21 mengalami transformasi dalam bidang pengetahuan dan 

teknologi menuju ke arah modern. Dua sisi arah modern memberikan kemudahan manusia 

dan menenggelamkan manusia dalam keterpurukan. Eksistensinya pengetahuan manusia 

dalam berkarya menghasilkan pembaharuan teknologi yang lebih maju. Rasa haus manusia 

dalam melahirkan pembaharuan teknologi, memiliki asumsi bahwa dirinya adalah Tuhan. 

Asumsi tersebut mendoktrin bahwa Tuhan tidak penting dalam kehidupan, karena dirinya 

sudah mampu menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginan. Dengan ditandainya 

memisahkan ilmu pengetahuan dengan agama, menganut paham sekuralisme, yang 

menggunakan metode ilmiah dari perpaduan rasionalisme, empirisme, dan positivisme dalam 

satu paket epistimologi. 

Hasil teknologi yang disebar luaskan, mewarnai kancah dunia Internasional, 

memiliki respon apresiasi yang baik oleh masyarakat. Teknologi tersebut membuktikan 

kepada masyarakat, bahwa saat ini semuanya dapat dicapai dengan mudah. Masyarakat 

berlomba-lomba untuk mengikuti kemajuan zaman. Android sebagai bukti alat perkembangan 

teknologi di abad 21, memberikan kemudahan masyarakat dalam jual beli, mencari informasi, 

menuntut ilmu dan sebagainya dengan android. Disisi lain dari kemudahan menimbulkan efek 

negatif. Berita-berita di media sudah tidak asing lagi, seorang istri membunuh suaminya, 

seorang anak membunuh bapaknya, para pejabat yang koruptor, para pembisnis yang 

kecanduan narkoba, anak kecanduan game sampai meregang nyawa, terjadinya kejahatan 

seks bebas, pencurian, pembunuhan, kejahatan media sosial, dan sebagainya. Terjadinya 

peristiwa tersebut karena jiwanya belum mampu menyikapi kemajuan zaman, salah 

kaprahnya dalam menanggapi kemajuan zaman. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebat 

sudah bisa dipastikan akhlak yang dimiliki juga menurun apalagi pada anak-anak yang masih 

belasan tahun itu sangatlah berbeda sekali jika dibandingkan pada anak-anak jaman dahulu 

sebelum dunia modern ini sebagaian contoh kecil saja anak sekarang jika sudah bermain HP 

                                                     
5Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ilmu Maskawih, (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 38. 
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Ketika dipanggil orang tuanya itu lama sekali untuk menjawab harus beberapa kali untuk 

memanggilnya bahkan ada yang nunggu orang tuanya marah dulu baru mrnjawab, berbeda 

halnya pada anak jaman dulu pada umumnya, mereka langsung memberikan respon kepda 

orang tuanya.  

Karena lemahnya spiritual dalam diri manusia, kurang mendidik diri sendiri dengan 

nilai-nilai spiritual serta mengamalkan, dan lupa dengan sang Pencipta. Hawa nafsu yang 

terus menjadi obsesi jiwa bukan rasa syukur yang terus terisi dalam jiwa. Hati yang terus 

terus tergerogoti oleh kekuasaan dan keindahan, menjadikan hati yang kotor menjulur 

merusak otak dan melakukan tindakan yang tercela.
6
 Yang demikian itu, pada  akhirnya 

berpengaruh kepada kejiwaan dan kepribadian masyarakat. Pada era informasi ini yang 

sanggup survive (bertahan) hanyalah mereka yang berorientasi kedepan dan bijak (yang 

mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan). Perkembangan diera informasi ditandai 

dengan kebangkitan yang suprarelegius, yang mistikan yang melihat alam sebagai partner.
7
 

Seirama dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan baik, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini, sungguh 

sangat banyak dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya, baik ia sebagai insan 

religius (manusia yang beragama) maupun sebagai makhluk individual dan sosial. Di Kondisi 

yang serba modern dan canggih ini, dampak negatif dimaksud telah menjadi nyata dan 

kenyataan, saat ini kita sedang mengalami krisis akhlak dan moral level mengkhawatirkan 

Praktik hidup yang menyimpang dan penyalahgunaan kesempatan yang merugikan orang lain 

tumbuh subur dinegeri ini, kemajuan globalisasi yang memberikan banyak kemudahan tanpa 

sadar kemudahan itu yang telah memperdaya manuisa itu sendiri, sebagai akibat adanya 

kecenderungan yang menganggap bahwa satu- satunya yang dapat membahagiakan hidupnya 

adalah nilai material. 

Dengan demikian manusia akan selalu berusaha untuk mendapatkan materi tanpa 

memikirkan nilai-nilai keagamaan yang sejatinya berfungsi untuk memelihara serta 

mengendalikan akhlak manusia. Allah SWT sudah menciptakan manusia ahsanutaqwim, yaitu 

sebaik-baik cipta dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat 

memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini.
8
 

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan baik melalui media cetak maupun melalui media 

elektronik Dunia pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan, terutama bidang 

pendidikan islam. Sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Hafidz Abbas dalam 

seminar pendidikan nasional bertema Menggagas Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

"Pendidikan di Indonesia terus terpuruk karena tidak dianggap sebagai permasalahan hidup 

mati." Hal tersebut didasari karena pendidikan yang diajarkan oleh para guru tidak menitikik 

beratkan pada prinsip agama, padahal pendidikan islam sangat berpengaruh bukan hanya 

kehidupan di dunia melainkan akhirat. Di era globalisasi seperti ini, mayoritas anak muda 

memikirkan tentang dunianya ketimbang akhirat. Berbagai teknologi bermunculan 

menyebabkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang kompeten. Teknologi 

disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Padahal arti dari teknologi ini bukan sekadar alat 

atau media melainkan suatu ide dan pemikiran yang cenderung mengarah untuk kemajuan. 

Manusia adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada. Yang berasal 

darinya adalah benar, begitu juga perintahnya dan aturanya adalah benar. Oleh karena itu 

sesungguhnya semua rusaknya kehidupan umat manusia berawal dari sikap kufur bil-Kholiq 

(ingkar terhadap Allah SWT), ingkar terhadap perintahya dan aturan-aturannya, dan juga 

terhadap apa yang telah diturunkannya yang berupa kebenaran. pendidikan islam akan 

membawa manusia pada derajat ulul albab,  yakni menjadikan manusia yang "berfikir dan 

sekaligus berdzikir, berdzikir dan sekaligus berfikir", disertai dengan senantiasa produktif 

mengaktualisasikan dirinya mengerjakan amal shaleh, berdoa dibarengi usaha, dan tawadhu 

dihadapan tuhan nya (Allah SWT). Karna anugerah akal dari Allah swt, manusia menempati 

                                                     
6 A Gani, “Pendidikan tasawuf dalam pembentukan kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah,”Jurnal Pendidikan 

Islam, Vol 10, No 2, (2019), hlm. 276,https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i2.5847 
7 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia,op.cit., hlm. 224. 
8Agus Susanti, “Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pembinaan Akhlak”, Jurnal Pendidikan Islam, Volume 7, 

(2016) hlm 278,  https://doi.org/10.24042/atjpi.v7i2.1508 

https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i2.5847
https://doi.org/10.24042/atjpi.v7i2.1508
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beberapa kedudukandiantaranya yaitu sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi, dan 

makhluk yang dapat menerima pendidikan serta mendidik. Berkenaan dengan kedudukan 

manusia sebagai hamba Allah, dikarenakan manusia adalah makhluk yang memiliki potensi 

untuk beragama sesuai dengan fitrahnya.
9
 

Pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap 

semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan yang dapat diartikan sebagai suatu 

ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai dan kebudayaan yang ada 

dalam masyarakat.
10

 Adapun  tujuan dari pendidikan adalah melahirkan manusia yang unggul 

dan kreatif, mandiri dan berjiwa ksatria. Dengan demikian, output dari pendidikan akan 

menghasilkan sebuah warna baru bagi kehiudpan, yaitu murid yang memiliki kecerdasan 

intelektual, kebaikan moral-spiritual, dan disertai dengan kekayaan amal saleh yang menjadi 

jembatan menjadi insan kamil. Di dalam ajaran agama islam juga membenarkan adanya 

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

maupun pelaksanaannya. Sebagaimana termaktub dalam al-Qur‟an Al-Hasyr: 18 yang 

berbunyi : 

 

َٰٓأ٠ََُّٙب َٓ ٱ ٠َ  ُْٕٛا  ٌَِّز٠ َِ َ ٱ رَّمُٛاْ ٱَءا َٚ  ّللَّ  ٖۖ ۡذ ٌَِغذ  َِ ب لَذَّ َِّ زَٕظُۡش َٔۡفٞظ  ٌۡ َه ٱ رَّمُٛاْ ٱَٚ َّْ  ّللَّ َ ٱإِ ب  ّللَّ َّ  ثِ
َخج١ُِشُۢ

 َْ ٍُٛ َّ َسحُ اٌَذْشِش  ١ٔرَۡع ْٛ  (81)ُع

Artinyan: 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 (Q.S. Al-

Hasyr: 18)
11

 

Dari ayat diatas bisa kita ketahui bahwa kita sebagai manusia harus dalam 

menjalankan kehidupan didunia harus adanya planning agar dalam menjalankan hidup 

didunia ini lebih teraru tidak asal-asalan yang membuat kita hidup tanpa arah. 

Perubahan yang terjadi itu sejalan juga dengan apa yang ditekankan oleh ajaran 

Islam, Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur‟an Surat Ar-Ra‟ad ayat 11 : 

 

ِٗ  ۥٌَُٗ  فِ ٍۡ ٓۡ َخ ِِ َٚ  ِٗ ِٓ ٠ََذ٠ۡ ُۢٓ ث١َۡ ِِّ ٞذ  َعمِّجَ  ِش  ۥ٠َۡذفَظَُُٛٔٗ  ۦُِ ِۡ ٓۡ أَ ِه ٱِِ َّْ  ّللَّ َ ٱإِ ٍَ  ّللَّ ۡٛ ب ثِمَ َِ ََل ٠َُغ١ُِّش 

إَِرآَٰ أََساَد  َٚ ه  ُۡ ِٙ ب ثِأَٔفُِغ َِ ٝ  ٠َُغ١ُِّشْٚا  ُ ٱَدزَّ َشدَّ ٌَُٗ  ّللَّ َِ ٗءا فَََل  َٰٛٓ َ  ُع ۡٛ َ ٓ  ۥه ثِم ِِّ ب ٌَُُٙ  َِ َٚ ِٗ  ۦُدِٚٔ

اٍي  َٚ  ٓ ْعُذ  ِِٔٔ َسحُ اٌشَّ ْٛ  (11)ُع

 
Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra‟‟ad: 11)
12

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan islam dituntut untuk melakukan 

perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Agar kualitas pendidikan mampu lebih meningkat 

serta sumber daya manusia gurunya lebih profesional. Selain itu Pendidikan islam menurut 

Hasan Langgulung adalah jalan untuk mempersiapkan generasi muda guna mengisi peranan, 

                                                     
9 Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 

hlm.. 82. 
10 M Rokib,Ilmu Pendidikan Islam,(Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 15. 
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,(Depag RI, Jakarta, 2004), hlm. 919 

 
12 Ibid, hlm. 370. 
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memindahkan pengetahuan nilai-nilai islam yang searah dengan fungsi manusia untuk 

beramal di dunia serta memetik hasilnya di akhirat.
13

  

Pendidikan menjadi bagian penting dari sebuah kehidupan dan membedakan antara 

manusia dengan mahkluk lainnya. Sebagai makhluk hidep hewan juga belajar namun mereka 

belajar menggunkan instink beda hal-Nya dengan manusia yaitu dengan serangkaian kegiatan 

untuk lebih menjadikan kedewasaan diri agar kehidupan menjadi lebih bermakna.
14

 

Kebutuhan manusia akan pendidikan merupakan suatu yang sangat mutlak dalam 

hidup ini, dan manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan. Fatah Yasin mengutip 

perkataan John Dewey yang juga dikutip dalam bukunya Zakiyah Daradjat menyatakan 

bahwa “Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia guna membentuk dan 

mempersiapkan pribadinya agar hidup dengan disiplin.
15

 

Pendidikan merupakan suatu bidang yang bergerak pada cara belajar mengajar 

(tranfer ilmu) yang didalamnya terdapat komponen-komponen pembelajaran.
16

 Dalam dunia 

pendidikan, khususnya pendidikan Islam, kita mengenal tradisi bahwa untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya mengandalikan pengetahuan dan keterampilan 

semata. Ilmu dalam Islam, tidak hanya bersumber dari rasio yang diperoleh melalui jalan 

belajar secara manual. Akan tetapi, ilmu merupakan anugerah Allah swt. yang sungguh luar 

biasa. Sehingga, untuk memperolehilmu pengetahuan itu, seorang hamba harus melakukan 

pendekatan kepadaAllah dengan cara melakukan pembersihan jiwa terlebih dahulu (tazkiyah 

an-nafs), Pendekatan ini lah yang dimaksud dengan tasawuf.
17

 

Jika melihat kualitas dan kondisi pendidikan di zaman sekrang ini dan melihat 

persoalan yang dihadapi oleh pendidikan maka hampir semua orang setuju bahwa pendidikan 

agama, pendidikan Islam yang dijadikan pedoman untuk pembentukan akhlak khususnya, 

merupakan benteng utama dalam menjaga moralitasmanusia. Sebagian kalangan hingga kini 

masih mempercayai dan meyakini bahwa pendidikan Islam ialah sebagai sarana ideal untuk 

mengarahkan kehidupan ke arah yang lebih baik. 

Pendidikan akhlak telah menjadi kajian utama diberbagai forum pendidikan 

Indonesia.  Mencapai kualitas SDM meliputi kualitas badaniah dan kualitas  rohaniah. 

Kemajuan dalam  ranah akal dan spiritual. Pendidikan di  Indonesia dengan berbagai bentuk 

kurikulum tidak akan  bisa  lepas dari nilai-nilai leluhur spiritual. Mengingat bahwa ideologi 

Bangsa adalah Pancasila. Pendidikan karakter ditempuh dalam rangka mewujudkan Indonesia 

yang maju serta bermoral tinggi. 

Pendidikan akhlak diharapkan dapat menjawab tantangan zaman. Indonesia sejalan  

dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih telah kehilangan berbagai  nilai-nilai  

luhur  Bangsa. Pendidikan karakter diharapkan dapat mengembalikan nilai-nilai luhur 

tersebut. Namun  terdapat satu fokus yang kemudian hilang dari pendidikan. Fokus tersebut 

adalah ruh pendidikan.  Dengan berbagai tuntutan pencapaian dalam pendidikan karakter 

menyebabkan pendidikan Indonesia secara tidak sadar pelan tapi pasti semakin kehilangan 

ruh pendidikan. Delapan belas  (18) nilai karakter yang menjadi tujuan pencapaian pendidikan 

karakter merupakan akhlak  karimah. Namun akhlak yang tampak seakan hanya wujud dari 

formalitas pelaksanaan pendidikan brebasis karakter. 

Islam menjunjung tinggi akhlak. Bukan hanya sekedar akhlak secara perbuatan  

(lahiriah)  namun akhlak yang bertauhid. Akhlak yang bertauhid merupakan suatu hal yang 

lebih menukik  daripada akhlak. Semua ini tertuang dalam ilmu Tasawuf. Sebagaimana telah 

diutarakan tokoh NU yairu KH. Said aqil Siraj menurut beliau tasawuf   merupakan upaya 

                                                     
13 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 36. 
14 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Tinjauan Sebuah Filosifis, ( Yogyakarta: Suka-Press, 2014), hlm 62. 
15 A. Fatah Yasin, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam. (Malang: UIN Malang Press, 2008), 

hlm. 15. 
16 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-Teori pendidikan Klasik Hingga KOnteporer, ( Yogyakarta: IRCISOD, 

2017), hlm 13.  
17Miswar Rasyid Rangkuti, Tasawuf Dan Relevansinya Terhadap pendidikan, Jurnal Menejemen pendidikan 

islam,,Vol 3, No 1,( 2019), ha 94  http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/benchmarking/article/viewFile/6962/3135. 

http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/benchmarking/article/viewFile/6962/3135
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penyempurnaan wujud keruhanian manusia.  Dalam  bahasa  Agama disebut itmamul akhlaq 

(penyempurnaan akhlak).
18

 

Indonesia telah mengalami  degradasi  moral  yang  sangat mengkhawatirkan.  

Korupsi,  perzinahan, perjudian, pembunuhan, dan tindak kriminal lainnya telah merajalela 

diberbagai  pelosok Indonesia. Kenyataan yang terjadi tersebut, menyadarkan untuk kembali 

menanamkan  moralitas kepada setiap warga Indonesia. Penanaman mulai dini diharapkan 

dapat efektif  memperbaiki moral anak Bangsa. Peran pendidikan menjadi sangat penting. 

Pendidikan  menjadi fokus utama bagi kesuksesan penanam moralitas Bangsa. Tasawuf 

memiliki peran yang  sangat penting untuk mendukung kesuksesan tersebut. Hati yang bersih 

akan mewujudkan  manusia  berperilaku mulia, begitu pula sebaliknya. Tasawuf ialah  ilmu 

qulub, ilmu mengolah hati.
19

 Dengan demikian, tasawuf sangat tepat untuk mewujudkan 

Indonesia yang berakhlak mulia. 

Dalam  perkembangannya  ilmu  tasawuf  dispesifikkan  dalam  akhlak tasawuf.  

Akhlak-tasawuf dimaksudkan agar ilmu tasawuf dikerucutkan pada persoalan akhlak secara 

lebih  mendalam. Akhlak yang timbul dari pancaran hati yang bersih. Akhlak bukan hanya 

sebagai  penghias perilaku lahiriah, namun akhlak yang benar-benar timbul sebagai pancaran 

hati yang  bersih (akhlak-tasawuf).   

Syekh Abdullah bin tohir dalam kitab sulam at-taufiq mengatakan beberapa perkara 

yang wajib dilakukan oleh hati seorang mukmin yaitu, Beriman kepada Allah SWT, dan 

segala sesuatu yang datang darinya, beriman dan membenarkan kepada Rasulullah dan segala 

sesuatu yang diabawanya, ikhlas dan yakin, yaitu melakukan perbuatan yang baik hanya 

karena Allah SWT semata, menyesali perbuatan-perbuatan maksiat yang telah dilakukannya, 

Berserah diri kepada Allah SWT, merasa selalu dipantau oleh Allah dan ridho terhadap 

ketentuannya, berprasangka baik kepada Allah dan makhluknya, memulyakan tanda-tanda 

kebesaran Allah SWT, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepdanya, sabar 

dalam menjalankan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT, sabar dalam meninngalkan 

perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, Percaya pada Allah dengan rezeki, selalu waspada 

terhadap nafsu dan tidak meridhoinya, mencintai Allah, Al-Our‟an, utusan-nya, para 

sahabatnya, keluarga nabi, para penolong agama islam dan orang-orang sholeh.
20

 

Tasawuf membantu pendidik dan peserta didik untuk memunculkan akhlak yang 

bersumber dari hati. Pendidik menjadi pentransfer ilmu yang  ikhlas dari hati yang jernih. 

Peserta didik sebagai penerima ilmu dengan hati yang jernih pula. Hati yang  jernih 

menimbulkan akhlak yang murni, di sinilah tasawuf berperan. Hati manusia memiliki dua 

pintu. Pintu yang pertama terbuka untu makhluk dan pintu yang kedua terbuka untuk Allah. 

Dalam hal ini, manusia terbagi ke dalam empat kondisi, yaitu:
21

 

1. Manusia yang kedua pintu hatinya ditutu oleh Allah. Ia adalah orang gila. 

2. Manusia yang  pintu hatinya menuju Allah tertutup, namun pintu untu makhluk 

terbuka  lebar. Ia akan tenggelam di dalam dunianya dan melupakan Tuhannya. Jika 

ia ingat  Tuhannya, ia hanya ingat dengan lidahnya saja.  

3. Manusia yang pintu hatinya tertutup ke arah makhluk, namun terbuka untuk Allah. 

Hatinya akan  dipenuhi  dengan cahaya-cahaya.  Ia  akan menjadi  hamba  yang  

tertarik  menuju  Allah. Namun  ia  belum  mencapai sempurna. 

4. Manusia yang pintu hatinya untuk Allah dan untuk makhluk terbuka lebar. Inilah hati  

orang-orang arif. 

 

Tasawuf mewujudkan manusia berkategori nomer empat. Membuka pintu hati untuk  

Allah dan pintu hati untuk makhluk. Terpancar menjadi manusia berkategori nomer empat, 

                                                     
18

Said Aqil Siroj, Dialog Tasawuf Kiai Said: Akidah, Tasawuf, Dan Relasi Antar Umat Beragama, (Surabaya: 

Khalista, 2012), hlm. 65. 
19 Ibid, hlm. 69. 
20

 Hamin HR, Terjemah Sulam At-Taufiq, (Lirboyo: Santri Salaf Pres & lirboyo Pres, 2014), hlm. 208. 
21 Ali Jum‟ah, Meniti Jalan Tuhan, Alih Bahasa Muhammad Farid Wajdi, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grub), 

hlm. 105. 
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dan menuju Indonesia yang bermartabat tinggi di sisi dunia terlebih di sisi Allah SWT. 

Pendidikan menjadi ujung tombak kesuksesan pembentukan karakter Bangsa. Akhlak-tasawuf 

mewujudkan akhlak yang murni sebagai cerminan karakter Bangsa. Apabila setiap pendidik 

dan peserta didik mengamalkan akhlak-tasawuf, pendidikan akan mewujudkan Indonesia 

yang berakhlak mulia dan bermartabat tinggi di sisi dunia terlebih di sisi Allah SWT. 

Indonesia akan dipenuhi berkah dari Allah SWT, karena Indonesia penuh dengan orang-orang 

yang berakhlak murni  sebagai  ciri dari taqwa. Allah SWT telah menegaskan  di dalam Al-

Qur‟an surat Al-A‟raf ayat 96: 

 

 ۡٛ ٌَ َٚ  ًَ ۡ٘ َّْ أَ َٰٓ ٱأَ  ٜ مَُش ٌۡ  َٚ ُْٕٛا  َِ اْ ٱَءا ۡٛ َٓ  رَّمَ ِِّ ذ   ُِٙ ثََشَو  بَٰٓءِ ٱٌَفَزَۡذَٕب َع١ٍَۡ َّ ِىٓ َوزَّثُٛاْ  ۡۡلَۡسضِ ٱَٚ  ٌغَّ  ٌَ َٚ
 َْ ب َوبُْٔٛا ٠َۡىِغجُٛ َّ ُُٙ ثِ

 (9>)عٛسح اَلعشاف  ٦ٙفَأََخۡزَٔ 

 
Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 

akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 

(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (Q.S. Al-A‟raf: 

96)
22

 

Bedasarkan ayat diatas dapat kita ketahui bahwa betapa pentingnya kita hidup 

disekitar orang-orang sholeh karena dapat menjadi penyebab kita mendapatkan keberkahan 

begitu sebaliknya jika kita hidup dalam lingkungan orang-orang yang ahli maksiat maka 

hidayah dan berkah akan susah masuk kepada diri kita karena sebab terhalang oleh banyaknya 

maksiat-maksiat yang terjadi.    

Pembentukan karakter menjadi problematika bagi duni pendidikan secara lebih 

khusus dan bagi Indonesia secara luas. Akhlak-tasawuf membentuk karakter yang tumbuh 

dan mengakar  di pusat ruhani (hati) bukan hany sekedar formalitas. Orang yang bahagia 

adalah  yang  hatinya  bersinar dan larut dalam ketaatan kepada Tuhannya.
23

  Hati  yang  

bersinar akan memancarkan akhlak yang ikhlas. Imam Al-Hakim telah mengatakan, “Ketika 

anda menjalani pekerjaan sehari-hari, bayangkanlah bahwa hati anda adalah bunga matahari 

yang memancarkan cahaya kepada setiap orang  dan kepada  apapun  yang  anda  temui. 

 Salah satu karya yang sangat relevan dan bermanfaat  demi memperbaiki moralitas 

Bangsa  terutama dunia pendidikan Indonesia karena kitab ini mengajarkan cara berakhlak 

yang baik yaitu berakhlak yang bertauhid kitab ini adalah kitab Sullam At-Taufiq Ila 

Mahabatihi „Ala Tahqiq.  Kitab  ini  merupaka karya dari syekh Abdullah Bin Tohir. Kitab  

yang  sangat  familiar  di  kalangan pesantren  ini  lebih  akrab  disebut  kitab  Sullam  Taufiq.  

Syekh Abdullah Bin Tohir menulis  kitab  ini dengan susunan yang indah dan terstruktur.  

Kitab  ini  terdiri dari tiga (3)  struktur  disiplin  ilmu  Islam, secara berurutan  diawali dengan 

ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan diakhiri dengan ilmu tasawuf.  

Secara khusus pembahasan akan dikerucutkan pada tasawuf. Syaekh Abdullah Bin 

Tohir membahasan tasawuf dalam bab sebelas (11) bab terakhir. Pembasahan dimulai dari 

bab “Kewajiban Hati” dan ditutup dengan bab “Cara Bertaubat”. Syekh Abdullah Bin Tohir 

secara detail memperhatikan penanaman tasawuf bagi setiap orang. Beliau  menjelaskan  

dengan bahasa yang sederhana dan singkat sehingga mudah untuk dipelajari para pelaku  

dunia pendidikan. Syekh Abddullah Bin Tohir memfokuskan penanam tasawuf  pada  hati, 

dimana hati sebagai pusat dari ruhani manusia. Hati  sebagai pusat menjadi  garapan yang  

pertama kali. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, akhlak yang murni bersumber  dari  hati  

yang  bersih. Bukan hanya sekedar  akhlak sebagai formalitas, namun akhlak  yang  benar-

benar berlandaskan ketauhidan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kami selaku penulis akan menyusun karya 

skripsi yang berjudul: PEMIKIRAN TASAWUF  SYEKH ABDULLAH BIN TOHIR 

TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK TELAAH KITAB SULAM AT-TAUFIQ. Penulis 

akan mengulas tentang pemikiran  tasaswuf syekh Abdullah bin Tohir yang ada didalam kitab 

                                                     
22

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, op.cit, hlm. 163. 
23

Ibnu „Athailla Al-Sakandari, Tutur Penerang Hati. Terjemah Oleh Fauji Faisal Bahreisy, (Jakarta: Jaman, 

2013), hlm. 71.  
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sulam at-taufiq terhadap pendidikan akhlak. Harapan kami sebagi penulis dengan adanya 

skripsi ini dapat memberikan pembelajaran bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya dan 

semoga dapat memberikan manfaat berkah bagi penulis, pembaca, dunia pendidikan secara 

khusus dan bangsa Indonesia secara umun syukur-syukur bagi umat islam di dunia. Amin-

amin ya rabbal „alamin. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbasan, baik dari 

tenaga, dana, waktu, dan supaya lebih fokus lagi.
24

 Mengingat keterbatasan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini difokuskan pada Pemikiran Tasawuf Syekh 

Abdullah Bin Tohir Tentang Pendidikan Akhlak dalam kitab sulam at-taufiq. Sedangkan sub 

fokus yang akan diteliti adalah pendidikan akhlak dari aspek pemikiran tasawuf Syekh 

Abdullah Bin Tohir dalam kitab sulam at-taufiq.  

 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan maslah adalah pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicari melalui 

penelitian, rumusan masalah adalah suatu panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada 

objek yang diteliti.
25

 Jadi rumusan maslah ialah landasan dasar atau gambaran ketika 

seseorang akan melakukan penelitian. Sehubungan dengan judul dan latar belakang diatas, 

maka permasalahan pokok yang penulis rumuskan ialah: Bagaimana pemikiran tasawuf syekh 

Abdullah Bin Tohir tentang pendidikan akhlak yang terdapat dalam kitab sulam at-taufiq?. 

 

E. Tujuan Penelitian  

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 memahami hasil penelitian. Jadi dari permasalahan yang telah 

dibahas, maka tujuan peneliti dalam meneliti maalah ini adalah sebagai berikut: Bagaimana 

pemikiran tasawuf syekh Abdullah Bin Tohir tentang pendidikan akhlak yang terdapat dalam 

kitab sulam at-taufiq. 

 

F. 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 informasi terhadap 

upaya pengembangan dan peningkatan tasawuf dalam pola interaksi pendidikan agama 

Islam dalam rangka memperbaiki akhlak. 

 

b. Secara praktis,  

Hasil penelitian diharpakan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi 

penulis sebagai calon guru Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya dan para pembaca 

pada umumnya, serta dapat membrikan kontribusi yang berarti bagi para guru dan murid 

serta dalam implementasi proses pendidikan Islam, khusunya pada pendidikan akhlak 

yang sudah kita ketahui betapa pentingnya pendidikan akhlak ditengah jaman yang 

semakin tidak menentu arahnya oleh arus negatif globalisasi, modernisasi, dan 

westernisasi. 

 

 

 

                                                     
24 Sugiyono, Metode penelitian, kualitatif, kuantitatif, dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 290. 
25 Ibid, hlm. 291. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu sebagai tambahan wawasan penulis dalam penelitian, tetapi 

penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dalam 

penelitian terdahulu membahas nilai-nilai pendidikan tasawuf dalam kitab sullamut at taufiq 

karya Syekh Abdullah Bin Thohir. Sedangkan dalam penelitian saat ini membahas Pemikiran 

Tasawuf Syekh Abdullah Bin Thohir tentang pendidikan akhlak (Telaah Kitab Sullam at-

Taufiq) dengan menganalisis pembahasan secara rinci pada pemikiran syekh Abdullah Bin 

Tohir tentang pendidikan akhlak dengan peristiwa. 

Penelitian ini, sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang kitab Kitab Sullam at-

Taufiq karya Syeikh Abdullah Bin Husain Bin Thohir yaitu: 

 

1. Berjudul “Materi Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Sullam At-Taufik Karya Abdullah 

Ba‟alawi Dan Relevansinya Terhadap Mata Pelajaran Fiqih Di Mts” yang ditulis oleh 

indri astuti pada tahun 2021 dalam skripsi uin raden intan lampung, peneliti ini membahas 

pendidikan fiqh yang ada dalam kitab sullam at taufiq. 

2. Berjudul “Pendidikan Akhlak Tasawuf Menurut Syeikh Abdullah Bin Husain Bin Thohir 

Telaah Kitab Sullamun At Taufiq” yang ditulis oleh Muhammad Imam Hanif pada tahun 

2015 dalam skripsi IAIN Salatiga, peneliti ini membahas pendidikan akhlak tasawuf yang 

ada di dalam sullamut at taufiq karangan Syeikh Abdullah Bin Husain Bin Thohir. 

3. Berjudul, “Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kitab Sullamun At Taufiq Karya Asy-

Syeikh Abdullah Bin Husain Bin Thohir” yang ditukis oleh Muhammad Aziz Fuad pada 

tahun 2018 dalam skripsi IAIN Salatiga, penelitian ini membahas nilai yang ada dalam 

pendidikan tauhid di dalam kitab sullamut at taufiq yang dikarang oleh Asy-Syeikh 

Abdullah Bin Husain Bin Thohir. 

4. Berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Tauhid dalam Kitab Al-Darary”yang ditulis oleh 

Muntahanik menurut Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Penelitian tersebut 

menguraikan mengenai kewajiban seorang mukallaf tentang niali-nilai pendidikan tauhid 

yaitu mengetahui sifat-sifat wajib Allah berjumlah 20 (dua puluh), sifat-sifat muhal Allah 

berjumlah 20 (dua puluh), sifat jaiz Allah berjumlah 1 (satu), sifat-sifat wajib Rasul 

berjumlah 4 (empat), sifat-sifat muhal Rasul berjumlah 4 (empat), sifat jaiz Rasul 

berjumlah 1 (satu), dan mengetahui nasab Rasulullah Muhammad SAW. 

5. Berjudul “Pemikiran Asy-Syeikh Abdullah Bin Husain Bin Thohir Tentang Pendidikan 

Tauhid (Telaah Kitab Sullam at-Taufiq)” yang ditulis oleh M. Iqbal Al Hasn pada tahun 

2020 dalam skripsi UIN Raden Intan Lampung, penelitian ini membahas tentang 

pendidikan tauhid yang ada dalam kitab sulam at taufiq karangan Asy-Syeikh Abdullah 

Bin Husain Bin Thohir. Walaupun penelitian tersebet mempunyai kesamaan dari segi 

tokoh dan kitab namun penelitian tersebut terpokus pada pendidikan Tauhid, sehingga 

objek kajian yang diangkat oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

angkat yang dalam hal ini peneliti mengangkat tentang Pemikiran Tasawuf Syekh 

Abdullah Bin Tohir Tentang Akhlak Telaah Kitab Sulam At-Taufiq. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara seseorang melakukan pengamatan dengan pemikiran 

yang tepat secara terpadu melalui tahapan –tahapan yang disusun secara ilmiah untuk, 

mencari, menyusun serta menganalisis data dan menyimpulkan data-data, atau diartikan 

secara dasar merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
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kegunaannya.
26

 Jadi dapat diartikan bahwa metode penelitian yaitu langkah-langkah atau cara 

seseorang dalam menyusun karya ilmiah atau penelitian secara tersusun , terencana dan 

terpercaya kebenarannya. 

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu 

penelitian yang menggukan bahan-bahan tertulis.
27

 Bahan tertulis yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu data-data literatur atau kepustakaan dari materi yang 

berkaitan.  Dalam penelitian ini, penulis memakai berbagai referensi yang ada, baik 

media cetak atau buku, media massa, yang tentunya masih berkaitan dengan sumber 

utama, dan penulis juga merujuk pada internet apabila dirasa perlu. Selain itu 

penelitian ini juga merupakan penelitian yang sifatnya deskriftif-kualitatif. Penelitian 

kualitatif dipahami sebagai penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
28

 

Melalui metode studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang 

menggunakan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang 

terdapat dalam kepustakaan. Maka langkah yang ditempuh adalah dengan cara 

membaca, memahami serta menelaah bukubuku yang berkenaan dengan 

permasalahan yang ada, kemudian dianalisa. Biasanya dilakukan dengan caran 

mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian 

disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. 

Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk 

menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan 

dedukasi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat 

dikembangkan, atau sebagai dasarpemecahan masalah. Dan jenis penelitian ini dapat 

dipahami sebagai penelitian teoritik dan terkait pada values, tetapi tetap diperlukan 

keterkaitannya dengan empiris.
29

 Dengan demikian data yang diperoleh dari hasil 

literer dideskripsikan apa adanya kemudian analisis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan 

untuk mengungkap masalahmasalah yang sesuai dengan peristiwa atau kenyataan 

yang ada, sehingga penekanannya adalah memberikan gambaran secara obyektif 

mengenai keadaan sebenarnya dari obyek yang akan dikaji. Dalam hal ini penulis 

mengkaji tentang Pemikiran Tasawuf Syekh Abdullah Bin Tohir Tentang Pendidikan 

Akhlak Telaah Kitab Sulam At-Taufiq. 

2. Sumber Data  

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sember data dalam penelitian 

ini adalah subyek darimana data dapat diperoleh.
30

 Karena peneliti menggunakan 

metode library research, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.
31

 Yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah Kitab Sulam At-Taufiq karangan Syekh 

Abdullah Bin Tohir diterbitkan oleh Pustaka Islamiyah Indonesia.. 

                                                     
26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 1.  
27 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Pers, 2011), hlm. 11. 
28

 Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik 

Teoritisasi Data, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 4.  
29

 Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 55.  
30

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke 13, Agustus, 

2006), hlm. 129.   
31 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.152 
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b. Data Sekunder 

Sumber sekunder sebagai teori-teori untuk mendukung penelitian 

dalam membahas suatu penelitian yang berpatokan dalam sumber buku 

primer. Teori-teori pada data sekunder sesuai dengan kaitan penelitian ini. 

Selain itu, sebagi pelengkap data-data primer  sehingga penulis mencari dan 

mengolaborasikan dari sumber-sumber buku-buku, media massa, jurnal-

jurnal. 

1) Kuliah Akhlak (Yunahar Ilyas, Yogyakarta, LPPI, 2016) 

2) Akhlak Tasawuf ( Abuddina Nata, Jakarta, Rajawali Pres, 2010) 

3) Akhlak tasawuf dan karakter mulia ( Abuddin Nata, Jakarta, 

Rajawali Pres, 2017) 

4) Ilmu Tasawuf ( Amin Samsul Munir, Jakarta, Amzah, 2012) 

5) Tasawuf Sosial (Syujur Amin, Yogyakarat, Pustaka Pelajar, 2004) 

6) Akidah Akhlak ( Rosihon Anwar, Bandung, CV. Pustaka Setia, 

2008) 

7)  Prinsip Dasar Akhlak Mulia ( Marzuki, Yogyakarta, Debut Wahana 

Pres, 2010) 

8) Ilmu pendidikan Islam ( Ramayulis, Jakarta, Kalam Mulia, 2015) 

9) Dialog Tasawuf Kiai Said: Aqidah, Tasawuf, dan Relasi Antarumat 

Beragama ( Said Aqil Siraj, 2012) 

10) Ilmu Pendidikan Islam ( M.  Rokib, Yogyakarta, LKIS, 2009) 

11) Tasawuf Amali Bagi Pencari Tuhan ( A. Ghani, Bandung, Alfabeta,  

2019) 

12) Pengantar Ilmu Tasawuf ( Eep Sopwana Nurdin, Bandung, Aslan: 

Grafika Solution, 2020) 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

  Penelitian ini merupkan penelitian kepustakaan, maka data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini dihasilkan dari studi kepustakaan. Metode 

pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam sebuah proses penelitian, 

karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat 

beberapa cara atau metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.
32

 Sejalan dengan jenis 

penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan, maka penulis mengunkan 

metode dokumentasi dalam melakukan penelitian. Dokumen adalah catatan yang 

sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
33

 

4. Metode Analisis Data 

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang 

diperoleh. Analisis data dilakukan dengan menganalisis data, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memlilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
34

 Dengan kata lain analisis data adalah suatu proses pengolahan data, 

                                                     
32 Sugiyono, Metode penelitian, kualitatif, kuantitatif, dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308. 
33 Ibid, hlm.329 
34 Ibid, hlm. 334 
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teknis analisis data yang digunkan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis). 

  Teknik analisis isi ditujukan untuk menghimpun daan menganalisis 

dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin, baik 

dokumen perundang-undangan da n kebijakan maupun hasil penelitian. Analisis juga 

dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis dan empiris.
35

 

Teknik analisis ini merupakan teknik penelitian yang ditukan untuk membuat 

kesimpulan dengan cara mengidentifikasi ini pesan pada suatu buku. Analisis ini 

digunakan untuk melakukan analisis terhadap Pemikiran Syekh Abdullah Bin Tohir 

Tentang Pendidikan Akhlak Telaah Kitab Sulam At-Taufiq. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

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: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini dalam penulisan membahas tentang petunjuk penelitian yang akan diteliti 

kedepannya. Terdiri dari penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, 

midentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini sebagai pengurai dari kerangka latar belakang membahas singkat tentang masalah-

masalah penelitian dalam penulisan yang berisi masalah-masalah untuk diteliti. Berisi sebagai 

teori-teori penguat yang berasal dari buku, jurnal, majalah dan internet. Pada penulisan ini, 

teori yang dibahas tentang Pemikiran Tasawuf Syekh Abdullah bin Tohir, tentang pendidikam 

Akhlak telaah kitab sulam at-taufiq 

BAB III BIOGRAFI 

Pada bab ini membahas tenteng biografi tokoh yang menjadi objek kajian yang dalam hal ini 

adalah Syekh Abdullah bin tohir pengarang kitab sulam at-taufik.  

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini bagian tahap penelitian yaitu menganalisi, membahas pokok tentang pemikiran 

Tasawuf  Syekh Abdullah Bin Tohir Tentang Pendidikan Akhlak dalam kitab Sullam at-

Taufiq sebagai penyaji karya Syekh Abdullah Bin Tohir. Pembahsannya dengan menganalisis 

teori dari kitab tersebut yang sebagai solusi dengan kenyataan saat ini kurangnya pengetahuan 

tentang Tasawuf kemudian dibandingkan dengan teori-teori menggunakan referensi-referensi 

yang berkaitan. 

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. 

 

 

                                                     
35 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 81-

82 
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BAB V 

PENETUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang penulisan lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pemikiran tasawuf Syaikh Abdullah bin Tohir tentang Pendidikan 

Ahlak ? 

Pemikiran tasawuf yang ditulis oleh Syaikh Abdullah bin Tohir merupakan 

sebuah konsep yang mudah dipelajari dan dimengerti oleh banyak orang. Terdiri dari tiga 

disiplin ilmu Islam yang pokok yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf sendiri 

yang dikerucutkan ke dalam ilmu akhlak-tasawuf. Tiga disiplin ilmu tersebut juga 

sekaligus sebagai tahapan yang harus dilalui dalam pendidikan tasawuf.  

Pemikiran tasawuf yang diajarkan oleh Syaikh Abdullah bin Tohir relevan 

diterapkan di Indonesia khusunya pada pendidikan Akhlak. Menanamkan iman menjadi 

pilihan pertama dalam pemikiran Syaikh Abdullah bin Tohir. Sesuai dengan sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Syaikh Abdullah Tohir menanamkan keteguhan hati dalam 

memegang keimanan, lalu yang kedua yakni fiqh yang mana ilmu fiqh itu menjadikan 

manusia lebih teratur karena ilmu figh membahas tentang hukum-hukum islam dan yang 

terahir yakni tasawuf yang man ilmu tasawuf sangatlah penting dalam membentuk 

manusia yang memiliki akhlak mulia, yang mana dengan seseorang menjalakan ajaran 

tasawuf akan tercipta ahklak mulia, baik akhlak manusia dengan sesamanya maupun 

dengan sang pencipta yang pada intinya dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Maju mundurnya atau baik buruknya peradaban masyarakat suatu bangsa akan 

ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani atau ditempuh oleh masyarakat 

bangsa tersebut. Dengan demikian dunia pendidikan menjadi lahan utama untuk 

mewujudkan peradaban Indonesia yang baik dikemudian hari. Demi terwujudnya hal 

tersebut penanam akhlak dan tasawuf sejak dini sangat diperlukan bagi generasi penerus 

bangsa. Syaikh Abdullah bin Tohir menyebutkan seratus sembilan puluh tiga contoh 

akhlak-tasawuf dari sebelas kategori tersebut. Semua akhlak-tasawuf yang dipaparkan 

Syaikh Abdullah bin Tohir dapat diamalkan oleh setiap muslim di Indonesia. 

Tasawuf yang diajarkan oleh syekh Abdullah bin Tohir dalam kitab sulam at-

taufiq ini sangatlah cocok apabila digunakan untuk menunjang keberhasilan pendidikan 

ahklak karena beliau mengajarkan tasawuf dengan mengambil contoh perbuatan sehari-

hari sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan materi-materi tersebut peserta 

didik dapat dengan mudah mengaplikasinnya kehidupan yang sebenarnya. 

 

B. Saran. 

 

1. Kitab Sullam Taufiq sebaiknya selalu diajarkan kepada peserta didik karena 

kemanfaatannya yang besar. Kitab yang tidak terlalu tebal dan mudah untuk dipelajari, 

walaupun demikian kitab Sullam Taufiq memiliki pembahasan yang lengkap yakni ilmu 

tauhid, fiqh, dan tasawuf. Dengan harapan setiap peserta didik akan tertanam akhlak 

mulia dari pembelajaran tasawuf di kitab Sullam Taufiq. 

2. Ilmu tasawuf dalam kitab Sullam Taufiq masih sangat luas pembahasannya. Pembahasan 

tasawuf sangatlah luas dan penuh dengan rahasia-rahasia yang tidak akan habis walaupun 

selalu dipelajari. Maka kitab Sullam Taufiq perlu dibahas lebih mendalam agar nilai-nilai 
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tasawuf bukan hanya menjadi ilmu pengetahuan, namun terpicu untuk mengamalkan 

nilai-nilai tasawuf tersebut. 

3. Pendidikan tasawuf perlu diberikan kepada pendidik maupun peserta didik agar bukan 

hanya berkualitas dalam intelektualitas namun juga berkualitas ruhaniahnya. Menjadi 

pribadi yang selalu mendekat kepada Allah. Menjadi manusia yang berprofesi namun 

sufi. 

 

C. Penutup  

 

Syukur kepada Allah Ta‟ala yang telah memberi kesempatan penulis untuk 

menyelesaikan penyusunan skripsi. Syukur kepada Allah Ta‟ala yang telah mengizinkan 

penulis untuk membahas sebuah kitab yang penuh dengan barokah, yaitu Sullam Taufiq. 

Syukur kepada Allah Ta‟ala harus penulis panjatkan karena telah diberi kesempatan untuk 

membahas setetes hikmah dari ilmu tasawuf. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat 

dan menjadi amal jariyah dari penulis. Karya sederhana ini pasti banyak kekurangan, 

sehingga dengan penuh hormat penulis meminta kritik dan saran agar karya ini semakin 

bernilai barokah. 



69 

 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Abdul, H, 2002,  Konsep Pendidikan Tauhid dalam Pemikiran „Alwi Bin Hâmid Bin Syihâbuddin 

(Telaah atas Kitab Intabih Dînuka fî Khathar), Doctoral dissertation, IAIN Madura. 

Ah, Zakki, Fuad, dan, Ali, Masud, 2018, “Fiqih dan Tasawuf Dalam Pendekatan Historis”, Humanis: 

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.10, No. 1. 

Al Abrasi,  Athiyah, Muhammad, 1994, Dasar-dasar pendidikan Islam, terj, Bustami Abdul Ghani, 

Jakarta: Bulan Bintang. 

Al Munawwar, Agil, Husin, Said, 2005, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‟ani Dalam Sistem Pendidikan 

Islam Jakarta: Ciputat Press. 

Al-Jawi, Muhammad Nawawi, 2012, Tangga Menggapai Kebenaran dan Kebahagiaan Terjemah 

Sullamut Taufiq Makna Gandul dan Terjemah Indonesia, Surabaya: Al-Miftah. 

Alwi, Al-hadad, bin habib Abdullah, 2017, Risalah Adab Suluk Al-murid, alih Bahasa: Husin NabiAs-

saqqaf, Tanggerang: Putera Bumi, 2017. 

  Amin, Syujur, 2004, Tasawuf Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 An-Naisaburi, 2007, Abdul Qosim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi. Risalah Qusyairiyah; Sumber 

Kajian Ilmu Tasawuf. Terjemah oleh Umar Faruq, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. 

Anwar, Rosihon, 2008, Akidah Akhlak, Bandung, CV Pusataka Setia. 

  , 2010, Akhlak Tasawuf, Bandung: Pustaka Setia. 

Anwar, Chairul, 2014, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis, Yogyakarta: 

Suka Press. 

                          , 2017 Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, 

Yogyakarta: IRCISOD. 

                          , dkk, 2018, 'The Effectiveness of Islamic Relegious Educition in the Universities : 

The Effects on the Students Characters in the era of Industry4.0', Tadris: Jurnal 

Keguruan dan Ilmu Tarbiyah, Valume 3.1 

Arifin, Zaina, 2021,  Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya Offset.  

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,  Jakarta: Rineka Cipta, 

Cet ke 13, Agustus.  

As Said, Muhammad, 2011, Filsafat Pendidikan Islam, Yogyakarta: Mitra Pustaka. 

AW, Channa, Liliek, 2022, Relevansa Hadis-Hadis Tarbawi Dengan Teori Pendidikan Modern, 

Surabaya, Nuwailah Ahsan. 

Bakri, Syamsul, 2006, Mukjizat Tasawuf Reiki, Yogyakarta: Pustaka Warma. 

Basyrul, Muvid, Muhammad, 2020, Tasawuf Kontemporer, Jakarta: AMZAH. 

Bin Yahya, Al Habib Muhammad Luthfi bin Ali, 2012 Secercah Tinta Jalinan Cinta Seorang Hamba 

dengan Sang Pencipta, Pekalongan: Menara Publisher. 

Bisri, Mustofa, 2007,  Metode Tasawuf Al-Ghozaly Merambah Jalan Kebahagiaan, Surabaya: Pelita 

Dunia. 

Bisri, Mustofa, 2007, Metode Tasawuf Al-Ghazaly Merambah Jalan Kebahagiaan, Surabaya: Pelita 

Dunia. 

Departemen Agama RI, 2004, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Depag RI, Jakarta. 

Fuad, M. A, 2018, Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Dalam Kitab Sullam At-Taufiq Karya Syaikh Sayyid 

Abdullah Bin Husain Bin Thahir Doctoral Dissertation, Iain Salatiga. 

Gani, A, 2019 “Pendidikan tasawuf dalam pembentukan kecerdasan spiritual dan akhlakul 

karimah,”Jurnal Pendidikan Islam, Vol 10, No 2 

                  ,2019,  Tasawuf Amali Bagi Pencari Tuhan, Bandung: Alfabeta. 

Hamin HR, 2014, Terjemah Sulam At-Taufiq,  Lirboyo: Santri Salaf Pres & lirboyo Pres. 

Hamka, 2016, tasawuf Perkembangan dan Pemurnian, Jakarta: Republika. 

Ibnu, „Athailla,  Al-Sakandari, 2013, Tutur Penerang Hati. Terjemah Oleh Fauji Faisal Bahreisy,  

Jakarta: Jaman. 

Ied, Ibnu Daqiiqi, 2014, Syarah Hadits Arba‟in, Solo: At-Tibyan. 



70 

 

 

 

Ilyas, Yunahar, 2000, Kuliah Akhlak, Yogyakarta: LPPI. 

Ilyas,Yunahar, 2016, Kuliah Akhlaq, yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI). 

Imam, Muttaqien, dan, Muhammad, Shodiq, 2007, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah 

dan Teknik-teknik Teoritisasi Data, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Jum‟ah, Ali,  2013, Meniti Jalan Tuhan, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group. 

Jusuf, Mudzakkir, dan Abdul, Mujib, 2010, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media. 

L, Sulaemang 2018, "Sikap Para Pengekor Hawa Nafsu Dan Kelompok Sesat Terhadap Assunnah 

Sebagai Hujjah." Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan 

Islam, Vol.8 No. 2.  

Ma‟arif, Samsul, 2016,  Berguru Pada Sulthanul Auliya‟ Syekh Abdul Qodir Jailani, Yogyakarta: 

Araska. 

Mahmud, 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia. 

Mansur, 2011 Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Marzuki, 2010, Prinsip Dasar Akhlak Mulia, Yogyakarta: Debut Wahana Pres. 

Masy‟ari, Anwar, 1990,  Akhlak Alqur‟an  Jakarta: Kalam Mulia.  

Muh. Mu‟inudinillah. Basri, Indahnya Tawakal, Surakarta: Individa Pustaka. 

Muhadjir, Noeng, 1996, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin. 

Munif, Achmad. 2006, Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT MKK Unes. 

Muslimin, Husein, 2016, Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca 

Reformasi, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, No 1. 

Muvid, Basyrul, Muhamad, 2019, Pendidikan Tasawuf: Sebuah Kerangka proses pemebelajaran 

sufistik Ideal di Era Milenial, Jombang: Pustaka Idea. 

Nata, Abuddin, 1997, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu  

, 2010, Akhlak Tasawuf, Jakarta: Rajawali Press.  

                       , 2015, Sosiologi Pendidikan Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo. 

                       , 2017, Akhlak Tasawuf Dan Karakter Mulia, Jakarta: Rajawali Pres. 

,2002, Akhlak-tasawuf. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Ni‟am, Syamsun, 2014, Tasawuf Studies: Pengantar Belajar tasawuf, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Nisa, Fatihatun, Dkk, 2007,  “Hubungan Mata Pelajaran Pancasila Di Sekolah Terhadap Penerapan 

Implementasi Pancasila Pada Pelajar”, Jurnal Pancasila dan Bela Negara, Vol. 1 No 

1. 

Nurdin, Sopwana, Eep, 2020, Pengantar Ilmu Tasawuf, Bandung: Aslan; Grafika solution. 

Rahmadi, 2011, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Pers. 

Ramayulis, 2010, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia. 

, 2015, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia. 

Rangkuti, Rasyid, Miswar, 2019, Tasawuf Dan Relevansinya Terhadap pendidikan, Jurnal 

Menejemen pendidikan islam, Vol 3, No 1.  

Rokib, M, 2009, Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta: LKIS. 

      , 2009,  Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, 

Keluarga dan Masyarakat, Jogjakarta: Lkis Jogjakarta. 

  Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan, Asas& Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2016), hlm.34. 

Samsul Munir Amin, Ilmu tasawuf,( Jakarat: Amzah 2012), hlm. 264. 

Shodiq, Ahamad, 2014”konsep Penddidikan Tasawuf Kajian Tentang Tujuan dan Strategi 

pencapaian Dalam Pendidikan Tasawuf”, Ijtimayya: Jurnal pengembangan 

Masyarakat Islam Vol 7, No 1. 

Siraj, Aqil, Said, 2012, Dialog Tasawuf Kiai Said: Aqidah, Tasawuf, dan Relasi Antarumat 

Beragama, Surabaya: Khalista. 

Siregar, Rivay, 2002, Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo Sufisme, Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 



71 

 

 

 

Siroj, Said Aqil. 2012. Dialog Tasawuf Kiai Said: Aqidah, Tasawuf, dan Relasi Antarumat Beragama. 

Surabaya: Khalista 

Sugirma, K, dan Agustang, 2017, Tasawuf Anak Muda, Yogyakarta: CV. Budi Utama. 

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta.  

                , 2018, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta. 

Sukmadinata, Syaodih, Nana, 2017, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung:  PT Remaja 

Rosdakarya. 

Susanti, Agus, 2016, “Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pembinaan Akhlak”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 7. 

Susanto, 2018, pemikiran pendidikan islam, Jakarta: Amzah. 

Suwito, 2004, Filsafat Pendidikan Akhlak Ilmu Maskawih,  Yogyakarta: Belukar. 

Thahir, bin, Husain, bin, Allamah, Sayyid, Abdullah, 1997, Menyikap Diri Manusia Risalah Ilmu dan 

Akhlak, Bandung: Pustaka Hidayah. 

     , 2002, Mencapai Jiwa Yang Tentaram, Bandung: Pustaka Hidayah. 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, 2006, Bandung: 

Citra Umbara 

Yasin, Fatah, A, 2008, Dimensi-dimensi Pendidikan Islam. Malang: UIN Malang Press. 

Yunus, Mahmud, 1990,  Pokok-Pokok Pendiidkan dan Pengajaran,  Jakarta: Hida Karya Agung. 


