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ABSTRAK 
 

ETIKA SUFISTIK 
(TELAAH PEMIKIRAN AL-GHAZALI) 

 
Oleh 

SUCI RAHMA 

 

Skripsi ini mengkaji tentang etika sufistik telaah pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali 
merupakan salah satu tokoh islam dan tokoh tasawuf Akhlaqi. Penelitian ini diletarbelakangi 
oleh menjamurnya perilaku-perilaku negatif yang berkembang dimasyarakat. Masyarakat 
modern saat ini mengalami pemerosotan moral dan haus akan nilai spiritualitas. Oleh sebab 
itu etika sufistik sangat urgen untuk dikaji sebagai kajian tasawuf karena di dalamnya 
menyangkut masalah akhlakul karimah dan ketuhanan, kedudukannya sangat penting dalam 
kehidupan manusia. Dengan adanya etika, kehidupan manusia akan lebih terarah karena 
adanya suatu hukum yang mengatur dan menjelaskan ketentuan mana yang baik dan yang 
buruk. Dengan mengusung tokoh Al-Ghazali, tokoh pertama yang memproklamirkan tentang 
etika, pendekatan yang digunakan oleh Al-Ghazali dalam membina etika bermuara pada 
sufistik filosofis. Beliau menyusunnya berdasarkan semangat keislaman sufistik dan 
menggunakan berbagai studi filosofis.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) anatara lain: 
buku-buku, skripsi, dan lain sebagainya. sedangkan sifat penelitian ini termasuk penelitian 
Hitoris Faktual Tokoh. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan 
skunder. Setelah data-data diperoleh, konsep Etika Sufistik telaah pemikiran Al-Ghazali 
dianalisis menggunakan metode Interpretasi, dan Kesinambungan historis. Kemudian 
diadakan perumusan kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi.  

Dari penelitian ini, ditemukan beberapa hal. Bahwa, yang pertama tentang konsep 
Etika Sufistik Al-Ghazali yaitu berpedoman pada wahyu Al-Qur’an, beberapa konsep etika 
nya yaitu:  tawakkal, sabar, syukur, zuhud, wara’, khouf dan raja’, muraqabah dan 
muhasabah. Yang kedua, etika sufistik Al-Ghazali sangat berperan penting dalam membentuk 
akhlaqul karimah dengan hati yang bersih dan beretika seperti sufi maka akan memancarkan 
akhlakul karimah pada diri seseorang. 

 

  



 

MOTTO 

 

                                    

  

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik     bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 

dia banyak menyebut Allah”.(QS. Al-Ahzab: 21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalahpahaman, makna yang terkandung dalam skripsi yang 

berjudul : “Etika Sufistik (Telaah Pemikiran Al-Ghazali)” untuk lebih mudah 

memahaminya, penulis memandang perlu untuk menjelaskan pengertian yang terkandung di 

dalamnya, yakni sebagai berikut : 

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos dalam bentuk tunggal memiliki banyak 

arti yaitu: kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk 

jamak ta etha artinya adat kebiasaan. Dalam istilah lain dinamakan moral yang berasal dari 

bahasa latin yaitu mos yang berarti budi pekerti, dalam bahasa Indonesia dinamakan tata 

susila.1Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan yang buruk, menerangkan apa 

yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang 

harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka yang menunjukkan jalan untuk 

melakukan apa yang harus diperbuat.2 

Sufistik berasal dari sufi yang berarti ahli ilmu suluk atau tasawuf. Sufi yaitu siapa 

saja yang bersih hatinya dari kotoran dan hatinya penuh dengan hikmah, serta merasa cukup 

dengan Allah daripada makhluk-makhluk-Nya, dan (dengan sikap ini) baginya nilai emas dan 

tanah  terlihat sama.  

Nama sufi berlaku pada pria dan wanita yang telah menyucikan hatinya dengan 

dzikrullah, menempuh jalan kembali pada Allah, dan sampai pada pengetahuan hakiki 

(ma’rifat). Ada banyak pencari hikmah dan kebenaran, akan tetapi hanya orang-orang sadar 

                                                             
1 Hasbullah Bakri, Sistematika Filsafat, (Jakarta: Wijaya, 1986), hal. 70 
2 Ahmad Amin, Etika ( Ilmu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 3 



 

yang mencari Allah semata yang pantas disebut sufi. Sebaliknya, orang yang pantas disebut 

dengan nama itu justru tidak pernah memandang dirinya berhak memperoleh kehormatan 

demikian. 3 

 “Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Tha’us Ath-Thusi Al-

Syafi’i Al-Ghazali (outstanding theologian, jurist, original thinker, mystic and religious 

reformer).”4 Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad ibn 

Muhammad ibn Tha’us Ath-Thusi Al-Syafi’i Al-Ghazali adalah pemuka theology, ahli 

hukum, pemikir yang orisinil, penganut tasawuf dan pengembang agama.  

Dalam sejarah perkembangan Islam, Al-Ghazali dipandang sebagai pembela terbesar 

tasawuf sunni, yakni tasawuf yang berdasarkan doktrin ahlus sunnah wal jama’ah juga 

berdasarkan kehidupan yang asketis. Al-Ghazali terkenal sebagai Hujjat al-Islam.5 Selain 

sebagai tokoh sufi,dia juga dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam bidang ilmu fikih, kalam 

dan filsafat. Dalam karya-karyanya terutama dalam bidang tasawuf, Al-Ghazali banyak 

menggunakan metode-metode tentang bagaimana cara hamba mendekatkan diri kepada sang 

Khaliq (pencipta).  

Dari sekian banyak pemikirannya dalam bidang tasawuf penulis ingin membahas dan 

mengkaji tentang etika sufistik yang terkandung dalam pemikiran Al-Ghazali.  

B. Alasan Memilih Judul 

  Dalam penelitian ini peneliti memilih judul Etika Sufistik (Telaah Pemikiran Al-

Ghazali) adapun alasan penulis untuk memilih judul skripsi di atas adalah sebagai berikut: 

a. Masalah etika sufistik sangat urgen untuk dikaji sebagai kajian tasawuf karena di 

dalamnya menyangkut masalah akhlakul karimah dan ketuhanan, kedudukannya 
                                                             

3 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Tasawuf, (Wonosobo: AMZAH, 2005), hal. 207-
208 

4 B. Lewis Ut Ptllat And J. Schaht, The Encyclopedia Of Islam, EJ. Drill, 1983, Jilid II, hal. 1038 
5 Abu Al-Wafa Al-Ghanimi Al-Taftazani, Sufi Dari Zaman Ke Zaman, Terj. Ahmad Rofi’ Utsmani, 

(Bandung: Pustaka Salman,1985), hal.148  



 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya etika, kehidupan manusia 

akan lebih terarah karena adanya suatu hukum yang mengatur dan menjelaskan 

ketentuan mana yang baik dan yang buruk. 

b. Karena masalah etika sangat signifikan pada zaman sekarang, oleh karena itu etika 

sufistik perlu di teliti. 

C. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, masalah kemerosotan moral menjadi santapan keseharian masyarakat. 

Meskipun demikian, tidak jelas yang menjadi faktor penyebabnya. Masalah moral adalah 

masalah yang pertama muncul pada diri manusia, baik ideal maupun realita.6Secara ideal, 

ketika manusia diberi “roh” untuk pertama kalinya  dalam hidupnya, yang padanya disertakan 

“rasio” penimbang baik dan buruk. Oleh sebab itu, masalah moral adalah masalah normatif. 

Di dalam hidupnya, manusia dinilai atau akan melakukan sesuatu karena nilai. Nilai mana 

yang akan dituju bergantung pada tingkat pengertian akan nilai tersebut. 

Krisis ini terjadi karena sendi-sendi beretika sosial dan menjaga nilai-nilai agama 

sudah dilupakan. Jika kita membandingkan beberapa penggalan masa yang berlangsung, ada 

beberapa kesenjangan yang terjadi. Khususnya menyangkut etika sosial dan nilai-nilai moral 

yang dahulu kala merupakan kebanggaan bangsa ini. Sekarang, baik suka ataupun tidak suka, 

harus diakui bahwa telah terjadi pergeseran dalam etika dan moral itu keduanya tidak lagi 

menjadi kebanggaan.7 

Adanya nilai-nilai moral sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan bentuk dan arah 

terhadap pola tingkah laku manusia yang berkaitan dengan seluruh jaringan kehidupannya, 

baik individu maupun sosial. Tanpa adanya sikap akhlak pada diri manusia akan 

menyebabkan ketidakseimbangan dalam mengembangkan kepribadiannya. Ia hanya unggul 

                                                             
6 Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 28 
7 http://ratudiny007.blogspot.com/2012/04/etika-profesi.html, diakses pukul 15.43 WIB. 

tgl 28 september 2017 



 

dalam ilmu pengetahuan saja tetapi sangat terasing dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada 

pada dirinya dan pada akhirnya keunggulan yang dia raih tidak memberikan ketentraman 

pada diri manusia serta masyarakat pada umumnya. 

Oleh karena itu, Pada kedudukannya etika sangat penting dalam kehidupan manusia, 

Dengan adanya etika  kehidupan manusia akan lebih terarah karena adanya suatu hukum 

yang mengatur dan menjelaskan ketentuan mana yang baik dan yang buruk. Etika bukanlah 

suatu tambahan dari ajaran moral melainkan merupakan filsafat atau pemikiran yang kritis 

dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. 

Etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut : pertama dilihat dari segi objek 

pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan manusia. Kedua dilihat 

dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran 

maka etika tidak bersifat mutlak, absolute dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, 

memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu etika juga memanfaatkan 

berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, 

sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Hal ini dumungkinkan, karena 

berbagai ilmu yang disebutkan itu sama-sama memiliki objek pembahasan yang sama dengan 

etika, yaitu perbuatan manusia.  

Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, penetap 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan 

dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih 

berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. 

Peranan etika dalam hal ini tampak sebagai wasit atau hakim, dan bukan sebagai pemain. Ia 

merupakan konsep atau pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan 

posisi atau status perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian 



 

sistem nilai-nilai yang ada. Keempat dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni 

dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. 

Dengan ciri-ciri nya yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan 

manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Berbagai pemikiran yang dikemukakan para filosof  

barat mengenai perbuatan yang baik atau buruk dapat dikelompokkan kepada pemikiran 

etika, karena berasal dari hasil berpikir. Dengan demikian, etika sifatnya humanists dan 

anthropocentris, yakni berdasar pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. 

Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal 

manusia.8 

Manusia tidak dapat hidup tanpa pedoman, semakin maju, semakin kaya suatu 

kebudayaan, semakin banyak persoalan yang dihadapi. Ilmu moral merupakan perencanaan 

atau strategi menyeluruh dalam kehidupan di masyarakat yang memiliki tanggung jawab 

manusiawi. Selain menyebut peraturan-peraturan yang tidak pernah berubah, ilmu akhlak 

secara kritis mengajukan pertanyaan bagaimana manusia bertanggung jawab terhadap hasil-

hasil teknik modern. Tidak ada pengetahuan yang pada akhirnya tidak terbentur pertanyaan, 

apakah sesuatu itu baik atau buruk.9 

Dalam Islam kedudukan moral bagi kehidupan manusia menempati posisi paling 

penting, baik secara individu dan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sebab jatuh bangunnya, jaya hancurnya, sejahterarusaknya suatu bangsa dan 

masyarakat itu semua tergantung kepada bagaimana moral atau etikanya. Apabila moralnya 

                                                             
8 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 76-

75 
9 Ahmad Charis Zubair, Kuliah Etika (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 6 



 

baik (bermoral), maka sejahteralah lahirbatinnya, akan tetapi sebaliknya jika moralnya buruk 

(tidak bermoral), maka rusaklah lahir batinnya.10 

Krisis moral tersebut yang terjadi kini sudah semakin mengkhawatirkan. Sehingga 

manusia pada giliranya banyak dibenturkan oleh problem-problem kehidupan. Agak sukar 

untuk menentukan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebabnya. Namun, tidak dapat pula 

kita kesampingkan bahwa faktor-faktor kemajuan teknik dan ekonomi jelas ikut dan berperan 

di dalamnya.11 

Di antara problem etika yang lebih ekstrim menurut hemat penulis adalah ketika 

terjadi pertikaian yang mengatasnamakan agama, agama sebagai payung untuk berlindung 

sekaligus dalih untuk membenarkan apa yang telah dilakukan seperti misalnnya: dengan 

mengatasnamakan agama kemudian dengan bebas melakukan tindakan kekerasan terhadap 

orang lain yang berbeda pendapat dengan kepercayaannya. 

Fenomena pelanggaran terhadap perintah Allah tersebut, kini sudah nampak sekali 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Kita tahu dan lihat bersama-sama 

melalui berita di media cetak dan elektronik bagaimana sekarang ini para pesohor dan pejabat 

dinegeri ini nampak nyata melakukan praktek-praktek yang melanggar perintah Allah SWT 

yaitu korupsi. Sebuah kata yang mungkin sangat familiar di telinga kita yang setiap hari di 

bicarakan dimana mana ketika kita bertemu dengan orang orang disekitar kita. 

Korupsi sebagai perbuatan yang dilarang oleh semua agama tentu hanya dilakukan 

oleh seseorang yang tidak menjalankan ajaran agama yang dianutnya secara utuh. Di mana 

letak ketidautuhannya keberagamaan koruptor. Dalam konteks psikologi agama, sang 

koruptor hanya memiliki dimensi-dimensi agama sebagai berikut: ideologis, ritualistik dan 

intelektual. Ia memiliki keyakinan kuat pada agamanya, menjalankan ritual agama dalam 

kesehariannya, dan memiliki pengetahuan agama yang tinggi bahkan sudah menyandang haji, 
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memperoleh gelar akademik keilmuan tertentu Doktor, bahkan juga sudah menjadi Professor 

sekalipun. Hanya saja gelar-gelar itu semua tidak mencerminkan dan tidak memberikan efek 

moral dalam dalam kehidupannya. Sehingga terlihat Nampak sekali di dalam keberagaman 

seorang koruptor tersebut Nampak sangat formalistik sekali. 

Islam di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa sehingga kini tampak sangat 

formalis dalam beragama, seolah tidak ada lagi segi religiusitasnya.12Bentuk-bentuk 

keshalihan formal dan keshalihan individual begitu menonjol. Keberagamaan sangat 

semarak, rumah ibadah (masjid, mushola, madrasah, dan sebagainya) berkembang pesat di 

mana-mana, jumlah orang menunaikan ibadah haji meningkat, tetapi dari segi substansial, 

sebagai bangsa, keberagamaan rupanya belum mencerminkan nilai-nilai hakiki Islam lebih-

lebih merefleksikan esensi ihsan. Apa yang disebut egalitarianisme, keadilan, kesadaran 

humanitarian, hormat kepada hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran lingkungan, 

kebersihan, penghargaan terhadap orang yang lemah, sikap inklusif dan pluralis dan begitu 

seterusnya, yang jelas merupakan nilai-nilai dasar agama, ternyata nilai religiusitasnya nyaris 

tidak tercermin dalam kehidupan masyarakat. Kiranya, sangat tepat jika saatnya penghayatan 

sufisme kembali ditanamkan dalam kalbu kehidupan masyarakat modern untuk merubah 

keshalihan formal kepada keshalihan sufistik atau nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran 

Islam dalam hal ini tasawuf. 

Dengan tasawuf yang bertujuan menciptakan masyarakat yang bersih dan sehat, dan 

ditopang nilai-nilai keutamaan akhlak, berpegang teguh pada prinsip dan ajaran agama yang 

luhur, masyarakat yang memahami makna agama yang tinggi. Tasawuf bertujuan menjadikan 

akhlak laksana undang-undang yang dipatuhi masyarakat , dimana setiap individu 

mempunyai kendali pribadi yang secara otomatis mendorongnya untuk mencari 

kesempurnaan, yang mendorong individu untuk mencintai kebaikan bagi seluruh anggota 
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masyarakat. Segala gerak masyarakat dibimbing oleh pengetahuan tentang Tuhan dan 

kuatnya hubungan mereka dengan-Nya.13 

Permasalahan yang timbul saat ini bagi sebagian manusia adalah kekosongan  iman 

dan moral seiring dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sebagian tugas-tugas manusia sudah diambil alih oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut serta berbagai kebutuhan hidup manusia sudah dapat 

dipenuhi oleh bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka timbullah perasaan tidak lagi 

membutuhkan kepada Tuhan, serta ragu-ragu kepada Tuhan.14  

Sungguhpun demikian, untuk menjelaskan peranan agama di tengah masyarakat 

modern yang menjadi salah satu ciri fundamental adalah tumbuhnya “sekularisme”, apalagi 

menjelaskan tanpa harus ada unsur apologi, maka hal demikian itu bukanlah perkara 

mudah.15 Barangkali benar yang dikatakan Azyumardi Azra yang mengatakan ada benarnya 

dihubungkan dengan agama diluar Islam. Di dalam Islam menurut kesejarahannya, ternyata 

di dalamnya sejak zaman awal sampai detik ini senantiasa terdapat ijtihad kontinyu tentang 

apa yang disebut dengan tradisi sufisme.16 

Era modernisme telah melahirkan kemajuan sains yang sangat menakjubkan. 

Teknologi tingkat tinggi yang diterapkan hampir dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari 

peran modernitas.17Misal kemudahan transportasi dan akses informasi banyak memberi 

manfaat kepada manusia. Dalam waktu yang sangat relatif singkat manusia bisa melakukan 

tour ke berbagai tempat belahan dunia. Perbedaan tempat juga tidak memutus jalinan 
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Grafindo Persada, 2010), hal. 58. 
15 Mohammad Damami, Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2000), 
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komunikasi. Dengan demikian, modernisme mempunyai peran vital bagi perjalanan 

peradaban manusia. Meskipun demikian, dibalik keberhasilan tersebut ternyata modernisme 

melahirkan problem serius bagi kelangsungan hidup manusia. Modernisme hanya mampu 

memberi kenikmatan jasmani namun tidak mampu memberi kepuasan ruhani. Setiap hari 

manusia hanya disuplai materi-materi yang bersifat jasmaniyah yang justru membuat 

kehidupan manusia menjadi materialistis, hedonis, dan konsumeris. Sementara suplai materi 

bersifat ruhaniyah diabaikan begitu saja, sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam 

kehidupan manusia dan menjadi kering makna. 

Manusia sekarang ini sudah terjadinya krisis spritualitas. Diakui oleh Seyyed Hossein 

Nasr. Menurut Nasr, manusia sudah mengalami proses sekularisasi kesadaran, sehingga telah 

kehilangan kendali diri (self control), sehingga manusia dihinggapi berbagai penyakit 

rohaniah. Manusia lupa tentang siapa dirinya. Nasr melanjutkan, manusia sekarang ini hidup 

dipinggir lingkaran eksistensinya di mana Ia hanya mampu memperoleh pengetahuan tentang 

dunia yang secara kualitatif bersifat dangkal dan secara kuantitatif berubah-ubah.18 

Dampak terjadinya perubahan dan perkembangan sosial yang begitu pesat sebagai 

akibat dari pengaruh budaya dan globalisasi, setidaknya telah membawa dampak pada 

perubahan nilai dan perilaku masyarakat itu sendiri, baik diperkotaan maupun di pedesaan. 

Untuk itu diperlukan sebuah konsep pemikiran yang komprehensif berbasis akhlak al-

karimah dalam menangani berbagai masalah masyarakat di era modern, sehingga 

terwujudnya masyarakat yang maju adil dan makmur. 

Ketimpangan makna ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan krisis 

spiritual. Sebagai akibatnya adalah keterputusan hubungan manusia dengan Tuhannya. 

Dampaknya terlihat semakin banyak orang frustasi dalam menjalani hidup. Hidupnya tidak 
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tenang karena kepuasan materi yang diperoleh belum mampu meredakan rasa haus yang 

sesungguhnya, yaitu rasa haus yang terdapat dalam diri yang paling dalam. 

Pemaknaan para sufi terhadap nilai-nilai Islam telah meredupkan semangat 

revolusioner yang telah ditanamkan oleh Rasulullah Saw. Karena itu, untuk menghadapi 

tantangan seperti itu, pemaknaan ulang terhadap pemikiran tasawuf mutlak diperlukan 

sebagai refleksi dan penyesuaian terhadap tuntutan masa sekarang.19 Pemaknaan tasawuf 

klasik terhadap nilai-nilai moral semisal; sabar, fakir, zuhud, berserah diri, ridha, ibadah, 

pasrah, dan sebagainya, serta pemaknaan tasawuf terhadap tingkatan-tingkatan spiritual 

seperti; takut, mabuk, keterasingan diri, pemisahan, penolakan, peniadaan, dan peleburan diri 

(fana), dan terhadap tingkatan-tingkatan metafisika seperti peleburan diri (fana) dengan 

Allah, menyatu dengan-Nya (Wahdatul Wujud), penitisan Allah pada diri hamba-Nya 

(Hulul), telah mengakibatkan umat Islam meninggalkan dunia, berangan-angan tentang 

akhirat dan tidak melakukan tindakan positif di dunia. 

Dalam tradisi sufi seorang manusia tidak hanya memerhatikan hal yang bersifat lahir, 

tetapi juga sesuatu yang bersifat batin yang kesemuanya itu tidak  terlepas dari masalah hawa 

nafsu dan penyakit jiwa. Sufi adalah seseorang yang mengerti dan mengamalkan ilmu 

Tasawuf. Kaum sufi akrab dengan berbagai ritual keagamaan seperti wirid, do’a dan i’tikaf 

untuk melakukan ritual ini kaum hlm.viisufi ada yang melakukannya dengan cara Uzlah 

(Mengasingkan diri), Muraqabah (Kontemplasi penuh dengan kewaspadaan), muhasabah 

(intropeksi diri). 
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Sejak kemunculan kaum sufi sudah bisa dilacak apakah memiliki konsep hidup yang 

etis, membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Cara hidup kaum sufi 

dalam perkembangannya memang mendapakan banyak corak yang variatif.20 

Berbicara tentang etika tidak terlepas dari adanya pemikiran-pemikiran dan 

pandangan ahli pikir Islam, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau adalah salah 

seorang teolog yang memberikan sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran 

manusia dalam semua hal. Hampir seluruh etika Islam yang diyakini sekarang, metode dalam 

mendekatkan diri kepada Allah, kesemuanya merupakan penafsiran dari kaum sufi. 

Penafsiran mereka telah mengakibatkan umat Islam lebih memperhatikan akhirat ketimbang 

dunia, dan lebih memperhatikan ritual ibadah ketimbang perjuangan dalam menegakkan 

keadilan sosial. Dalam membahas etika, beliau juga menyumbangkan pemikirannya yang luar 

biasa, salah satunya lewat karyanya Ihya’ Ulum Al-Din yang sangat terkenal. Pemikirannya 

ini sampai saat ini digunakan sebagai rujukan bagi banyak orang untuk ber etika dengan baik. 

Dalam pemikiran pokok etika al-Ghazali tidak terlepas dari masalah yang ada dalam 

tradisi sufi itu sendiri dimana al-Ghazali menekankan perbuatan yang bersifat batin dan 

kebebasan manusia dari segala hawa nafsu yang akan merusak segala bentuk kewajiban 

agamanya. Mengenai hubungan pemikiran pokok etika al-Ghazali mempunyai persamaan 

yaitu sama-sama membahas masalah nilai baik dan buruk dan perbedaannnya berhenti pada 

tataran teori dan lahir saja, akan tetapi al-Ghazali bergerak sampai pada tataran praktis dan 

batin. Menurut al-Ghazali, Rasulullah saw adalah satu-satunya manusia yang paling layak 

untuk dijadikan panutan, pembimbing, pendidik atau guru. Maka tidak salah kalau al-Ghazali 

dalam membangun mazhab etika selalu bersandarkan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. 
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Dampak terjadinya perubahan dan perkembangan sosial yang begitu pesat sebagai 

akibat dari pengaruh budaya dan globalisasi, setidaknya telah membawa dampak pada 

perubahan nilai dan perilaku masyarakat itu sendiri, baik diperkotaan maupun di pedesaan. 

Untuk itu diperlukan sebuah konsep pemikiran yang komprehensif berbasis akhlak al-

karimah dalam menangani berbagai masalah masyarakat di era modern, sehingga 

terwujudnya masyarakat yang maju adil dan makmur. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, etika sufistik telaah pemikiran Al-Ghazali 

merupakan suatu hal yang menarik untuk di bahas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dan mengkaji nya lebih mendalam. 

D. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji 

melalui penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana konsep pemikiran Al-Ghazali tentang etika sufistik ? 

2. Apakah etika sufistik dapat berperan dalam membentuk akhlakul karimah? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:  

1. Agar dapat mengetahui lebih mendalam tentang konsep etika sufistik menurut 

pemikiran Al- Ghazali. 

2. Agar dapat mengetahui apakah etika sufistik dapat berperan dalam membentuk 

akhlakul karimah. 

Adapun penelitian dengan judul “Etika Sufistik (Telaah Pemikiran Al-Ghazali)” ini di 

harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang pemahaman Etika Sufistik (Telaah 

Pemikiran Al-Ghazali). 



 

2. Dapat menjadikan manusia mempunyai akhlakul karimah terutama masyarakat 

modern saat ini dan mengaplikasikan prilaku seorang sufi.  

F. Metode Penelitian  

maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian 

ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain : Agar 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang 

diharapkan, untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian pustaka (library 

research). Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan untuk penelitian ini karena penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi.21 Dengan 

mengumpulkan data-data penelitian berdasarkan buku-buku dan literatur yang ada 

hubungannya dengan pembahasan penelitian atau mengenai etika sufistik Al-Ghazali. 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif filosofis, yaitu suatu 

penelitian yang setelah memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek, gejala, kebiasaan, 

prilaku tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.22 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan 

cara membaca, mencatat, dan mengutip, serta mengumpilkan data-data yang di peroleh 

menurut pokok bahasannya. Dalam kaitannya peneliti menggunakan data primer dan data 

sekunder.  

a. Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang berasal dari tulisan atau karya aslinya. dalam hal 

ini data primer yang membahas tentang Etika Sufistik Al-Ghazali, seperti : 
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- Ihya Ulumuddin  

- Tahafut Al-Falasifah 

- Mau’idotul mu’minin 

- Al-munkidz min Al-dlalal 

b. Data Sekunder  

Sumber data sekunder yaitu data yang bersumber dari tulisan atau karya penulis yang 

membahas pemikiran Al-Ghazali tentang etika sufistik, dengan kata lain data sekunder ini 

adalah kesaksian data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli, dan berfungis 

melengkapi pembahasan penelitian ini.23 

3. Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan 

yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti 

catatan-catatan serta buku-buku yang  ada hubungnnya dengan tema penelitian. Dokumen 

sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian dan keilmuan.24 Suatu cara untuk 

mengumpulkan data dari dokumen yang berupa tulisan ataupun catatan-catatan diagram dan 

lainnya yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan. 

 a.  klarifikasi  

dengan klarifikasi, peneliti mengumpulkan seluruh data dan sumber yang ada, baik 

literature ataupun dari sumber lainnya yang akan dijadikan bahan penelitian, kemudian 

menyeleksinya terlebih dahulu  mana data yang relevan dan akandi gunakan dalam penelitian 

ini. 

 b.  klasifikasi 
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setelah peneliti mengklarifikasi data yang relevan dengan judul penelitian, maka 

langkah selanjutnya memilah-milah data yang telah di klarifikasi untuk kemudian di 

cocokkan dengan sub bab sistematika pembahasan, atau pada wilayah pembahasan manakah 

data itu akan dipergunakan.25  

4. Analisa data 

Analisa data adalah metode yang digunakan untuk menganalisa bahan atau data 

tertentu dalam upaya menelusuri suatu kebenaran.26 Dengan demikian pengertian dari metode 

konten analisa ini adalah : metode yang meneliti bagaimana sebenarnya istilah atau data 

tertentu yang dipakai agar demikian dapat ditelusuri arti sebenarnya.  

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam melakukan penelitian, maka perlu 

menggunakan metode yang tepat dan mampu memberikan penjelasan dan jawaban terhadap 

masalah yang sedang dibahas dalam penelitian. Dengan demikian maka digunakan beberapa 

metode diantaranya sebagai berikut : 

a.   Metode Interpretasi  

Yaitu memahami pemikiran dari tokoh yang diteliti untuk dapat menangkap maksud 

dari tokoh tersebut, kemudian dibandingkan pula dengan pendapat-pendapat dari peneliti lain 

tentang tema yang sama, kemudian beberapa data terkait untuk dipilih dan dipilah bagian-

bagian pokok yang menyangkut pandangan tokoh yang bersangkutan atas tema yang 

dikemukakan.27 

Kaitannya dengan penelitian ini untuk menangkap maksud dari konsep  Al-Ghazali 

kemudian membandingkan dengan penelitian yang lain sehingga beberapa data yang terkait 

dipilih bagian-bagian pokoknya. 

 b.   Metode Kesinambungan Historis 
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Pengembangan pikiran, baik berhubungan dengan lingkungan historis dan pengaruh-

pengaruh yang dialaminya, maupun dalam perjalan kehidupan sendiri untuk menunjukan 

keberlangsungan dan relavansi dalam perkembangan dari dulu sampai sekarang dan akan 

datang.28 

c.   Metode Deduksi 

Sedangkan untuk penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu metode 

yang dipakai untuk menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada 

uraian-uraian yang bersifat khusus.29 Metode ini digunakan dengan alasan agar apa yang 

diperoleh akan dapat disimpulkan dengan baik dan sesuai dengan tujuan penulisan skripsi.  

G. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka adalah menjelaskan secara sistematis dan logis hubungan  penelitian 

yang akan dilakukan, dengan penelitian yang terdahulu atau dengan buku-buku mengenai 

topik yang akan diteliti. 

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, 

baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai 

andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-

teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori 

ilmiah. Beberapa Penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Dalam kitab Ihya’ ‘Ulumuddin adalah karya al-Ghazâlî yang sangat 

monumental dalam bidang etika. Di dalam jilid III pembahasan mengenai 

pendidikan etika secara langsung disentuh dalam pembahasan. Di dalam jilid 

itu dia menulis secara rinci dan transparan tentang konsepsi etika mistiknya. 

Dalam hal itu, pendidikan etika al-Ghazâlî masuk ke dalam tasawufnya. 
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2. Penelitian yang berjudul “Pandangan Al-Ghazali Terhadap Kaum Sufi (Studi 

Tentang Tujuan Hidup Manusia)”. Yang di tulis oleh Rahmah, Jurusan Aqidah 

Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 1999 M.  berbicara 

tentang sufi adalah manusia yang utuh dan tidak memisahkan yang lahir dan 

yang batin. Sufi juga mempunyai visi yang menyeluruh (totalitas).  

3. Penelitian yang berjudul “Pendidikan Karakter Sufistik Menurut Imam Al-

Ghazali Studi Analisis Dalam Kitab Ihyâ’ ‘Ulumddîn Bab Riyâdlatun Al-

Nafs”. Yang ditulis oleh Muhammad ‘Atho Illah, jurusan Tasawuf dan 

Psikoterapi,fakultas Ushuluddin, UIN Walisongo Semarang, 2015. Berbicara 

tentang pentingnya pendidikan akhlak untuk menghasilkan karakter yang baik 

, religius, humanis, sosialis, tidak sombong, yang bisa menjaga nafsu amarah. 

 

 

  



 

BAB II 

ETIKA SUFISTIK 

 

A. Pengertian dan Fungsi Etika 

Kata etika mempunyai pengertian yang hampir sama dan sering di kaitkan dengan 

kata akhlak, moral. Ditinjau dari asal kata dan pengertian sehari-hari kata etika dapat 

merupakan sinonim dari kedua istilah tersebut.  

Menurut Hasbullah Bakry berpendapat bahwa etika berasal dari bahasa Yunani 

“Ethos” artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa latin di sebut “mores” jamak dari ”mos” 

artinya moral, adat kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut “akhlak” artinya budi pekerti. 

Dalam bahasa Indonesia disebut “tata susila”.30 Etika menurut istilah yakni nilai-nilai dan 

norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur 

tingkah lakunya atau kumpulan azas atau nilai moral itu atau tingkah laku mengenai baik dan 

buruk.31  Etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan yang buruk, menerangkan 

apa yang seharusnya dituju oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus di 

tuju oleh manusia di dalam perbuatan mereka yang menunjukkan jalan untuk melakukan apa 

yang harus di perbuat.32 

Memperhatikan pengertian di atas menunjukkan bahwa etika sama artinya dengan 

moral atau akhlak, yang berarti adat kebiasaan, kesusilaan, budi pekerti, norma, atau 

peraturan hidp. Namun dilihat dari perkataan etika dan moral adalah menunjukkan cara 

berbuat dan menjadi adat karena persetujuan praktek sekelompok manusia.  

Ditinjau dari segi asal kata pemakaiannya yang lazim maka etika mempunyai empat 

pengertian yakni : 
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1. Kebiasaan atau adat istiadat 

2. Norma, kaidah, pedoman atau aturan tingkah laku yang baik 

3. Keadaan batin yang menimbulkan perbuatan sengaja yang biasa (terbiasa)  

4. Ilmu akhlak, ilmu moral atau ilmu kesusilaan yang berbahasa tingkah laku manusia di 

tinjau dari segi baik dan buruk 

Etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan 

memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika 

memberi jawaban atas pernyataan-pernyataan yang mendasar berupa, ketentuan, kewajiban, 

larangan, dan sebagainya. 33 

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa etika itu berhubunagan 

dengan empat hal yaitu : 

1. Dilihat dari segi objek pembahasannya etika berupaya membahas perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia. 

2. Dilihat dari segi sumbernya etika itu bersumber pada akal pikiran, sebagai hasil 

pikiran sehingga etika itu bersifat mutlak. 

3. Dilihat dari segi fungsinya yang berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap 

terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.  

4. Dilihat dari segi sifatnya yaitu relative di kondisikan dengan tuntunan zaman.34 

Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, penetap terhadap suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, 

terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor 

terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Peranan etika dalam hal ini 
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tampak sebagai wasit atau hakim, dan bukan sebagai pemain. Ia merupakan konsep atau 

pemikiran mengenai nilai-nilai untuk digunakan dalam menentukan posisi atau status 

perbuatan yang dilakukan manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai 

yang ada. 

Selain itu etika dalam tugas dan tujuan dapat juga mempengaruhi dan mendorong 

kehendak manusia supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan 

kesempurnaan sehingga memberi faedah kepada dirinya dan kepada sesama manusia dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat 

B. Etika Dalam Perspektif Filsafat  

Etika merupakan bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, 

phisikologi, logika, etika, hukum, sosiologi,ilmu sejarah dan estetika.35 

Menurut Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa etika adalah merupakan filsafat 

atau pikiran kritis yang mendasar tentang dan pandangan moral.36  

Dalam etika Nikomacheia yang dikutip dan diterjemahkan oleh Frans Magnis Suseno 

disebutkan “etika adalah ilmu tentang hidup yang baik (euzen). Yang dimaksud dengan hidup 

yang baik disini adalah hidup yang bermutu, bermakna, dan penuh rasa tenteram. Semakin 

bermutu hidup manusia maka akan semakin ia bahagia. Dan bagaimana manusia harus hidup 

agar ia bahagia, tidak dapat disimpulkan dengan kenyataan, kehormatan, juga kedudukan atau 

derajatnya. Namun dengan merealisasikan diri secara sempurna, dengan mengaktifkan 

potensi-potensi hakikatnyalah manusia akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kekuatan-

kekuatan itu menurut Frans Magnis Suseno adalah “kemampuan bagian jiwa manusia yang 
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berakal budi, akal budi murni yang mengangkat diri ke kontemplasi hal-hal abadi (theoria) 

dan akal budi praktis yang terlaksana dalam kehidupan aktif ditengah masyarakat (etika)”.37 

Adapun etika menurut Sidi Gazalba ialah teori tentang tingkah laku perbuatan 

manusia, di pandang dari nilai baik dan buruk sebagaimana yang dapat ditentukan oleh akal. 

38 

Pemikiran Plato tentang etika bersendi pada ajarannya tentang idea Plato percaya 

bahwa idea adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang dapat dikenal lewat 

panca indera. Plato dalam mengkaji filsafatnya tidak pernah menulis tentang etika secara 

konteks, namun dalam kebanyakan dialog –dialognya terdapat uraian-uraian bernada etika, 

sehingga melalui dialog-dialognya itu kita dapat merekonstruksikan pikiran-pikiran Plato 

bagaimana hidup yang baik itu.39 Dalam pandangan Plato tujuan hidup manusia adalah 

mencapai kehidupan yang senang dan bahagia.  

Pemikiran etika menurut Aristoteles, etika tidak hanya bertanya bagaimana manusia 

bertindak. Bukan seakan-akan etika dapat langsung menentukan bagaimana kita harus 

bertindak dalam situasi konkret. Akan tetapi etika menawarkan pertimbangan-pertimbangan 

yang hendaknya kita pergunakan untuk menentukan sendiri manakan keputusan dan tindakan 

yang tepat.  

C. Etika Dalam Perspektif IslamKata Arab untuk etika adalah akhlaq (akhlak). 

Dalam bentuk tunggal, kata itu berarti sifat, namun dalam bentuk jamak bermakna moralitas 

atau etika. Akhlak digunakan untuk menyebut tabiat yang baik, sopan santun, keadilan dan 

kebaikan hati. 40 
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Pemikiran etika membutuhkan sistematisasi intelektual yang maju. Sebelum 

munculnya teologi dan filsafat aktifitas semacam itu benar terputus. Para komentator Al-

Qur’an, ahli hukum telah berusaha dalam menganalisa dan interpretasinya melibatkan 

aktifitas intelektual yang sungguh-sungguh dalam arti luar. Akan tetapi aktivitas tersebut 

berhubungan erat menggunakan akal sebagai karakter aktivitas dialektika dan rasional murni, 

dengan kesan korehensi dan komprehensifnya. Yang muncul dalam proses ini adalah 

serangkaian pandangan atau refleksi moral dan bukan teori etika dalam arti baku. Untuk 

memperluas usaha yang telah dilakukan oleh para komentator, para ahli hadist dan ahli 

hukum menerangkan atau menjustifikasikan ethos moral Al-Qur’an dan Hadist., Al-Qur’an 

membentuk keseluruhan ethos islam. Jadi, cara mengeluarkan ethos ini menjadi sangat 

penting daam studi etika islam. Usaha mereka dalam lapangan etika dapat dikatakan untuk 

menyusun substansi apa yang kita sebut moralitas spiritual.41 

Dalam bahasa Arab Etika Islam sama artinya dengan akhlak jamak dari Khuluqun 

yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.42 Dengan demikian dari beberapa 

arti di atas dapat dikemukakan bahwa etika menurut bahasa mempunyai beberapa makna 

yang komprehensip antara teori dan praktek, yaitu kesusilaan, adat, tingkah laku dan 

ungkapan perasaan batin.  

Namun ada yang memahami antara etika dan akhlak berbeda, jika etika hanya 

berhubungan dengan sopan santun antara sesame manusia serta tingkah laku lahiriah, maka 

kahlak lebih luas cakupannya, yakni mencakup hal-hal yang tidak bersifat lahiriah tetapi 

termasuk sikap batin dan pikiran manusia. Oleh sebab itu etika Islam mencakup etika 
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terhadap Allah, etika terhadap Rasul, etika terhadap manusiadan etika terhadap manusia dan 

etika terhadap alam lingkungan sekitar.43 

Perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlaknya, 

apabila perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga menjadi kebiasaan serta perbuatan itu 

dilakukan dengan sadar karena dorongan emosi-emosi jiwanya, bukan karena adanya tekanan 

yang datang dari luar dirinya, seperti adanya paksaan atau bujukan. Oleh sebab itu etika 

berupaya melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap perbuatan baik dan buruk manusia 

maka disini harus dipahami bahwa perbuatan atau tabiat manusia sangat beragam. 

Keragaman ini dapat ditinjau dari segi nilai kelakuannya apakah baik atau buruk serta tujuan 

obyeknya tanpa mengkesampingkan pokok-pokok etika serta hukum kausalitas yang 

merupakan bagian dari kodrat kehidupan manusia.  

Kemudian dalam rangka menjabarkannya maka muncullah para pemikir dan filosof 

Islam untuk menengahkan teori-teori akhlak atau etika, yang mengadakan pembahasan 

dengan pendekatan filsafat maupun langsung dengan Al-Qur’an dan Hadist. Ihwanus Shafa 

adalah suatu kelompok yang bergerak dalam lapangan pemikiran yang anggotanya khusus 

kaum laki-laki, dalam lapangan etika kelompok ini mendasarkan pada prinsip rohaniyah dan 

zuhud. Manusia dipandang baik apabila melakukan perbuatannya sejalan dengan karakter 

yang hakiki.  

 

a. Sumber Etika Islam 

Untuk mengembangkan lebih jauh hendaknya kita memperhatikan Al-Qur’an dan 

Hadist sebagai sumber ajaran etika Islam atau akhlak, maka kita dapat mengatakan bahwa 
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teori moralitas islam sangat menyeluruh dan terperinci, mencakup segala hal yang telah kita 

lihat dan alami sehari-hari. Karena Al-Qur’an adalah petunjuk bagi manusia meliputi segala 

segi kehidupan manusia tidak hanya mengajarkan kebaikan-kebaikan daripada akhlak Islam 

akan tetapi juga janji dan sanksi dari Allah. 

Jika kita memahami Al-Qur’an dengan baik dan benar, maka kita dapat mengetahui 

bahwa pada dasarnya islam bertujuan untuk membangun kehidupan manusia berdasarkan 

nilai-nilai kebajikan dan membersihkan dari berbagai kejahatan. Konsekuensi logis dari 

pemahaman islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist mengatur kehidupan manusia 

secara individu dan kolektif, Al-Qur’an dan Hadist mengatur kehidupan manusai secara 

individu dan kolektif. Al-Qur’an sendiri sebagai dasar etika Islam bagi kehidupan manusia, 

terutama dalam hal kemasyarakatan harus di tegakkan atas tiga dasar yaitu Negara 

masyarakat harus di tegakkan atas dasar keadilan, musyawarah, dan persaudaraan dan 

persamaan.44 Dengan demikian sasaran pokok dari pada etika Islam atau akhlak menurut 

Muh. Zain Yusuf mempunyai cirri-ciri yang khusus yang membedakan dengan akhlak yang 

diciptakan manusia yaitu : kebajikan yang mutla, kebaikan yang menyeluruh, kemantapan, 

kewajiban, yang dipatuhi dan pengawasan yang menyeluruh. 45 untuk membentuk pribadi 

yang takwa yang menjadikan amal baik sebagai sesuatu yang wajib dan menghindari 

perbuatan yang buruk dan tercela.  

Fungsi etika Islam adalah untuk menuntun umat manusia terutama yang beragama 

Islam agar tidak terjerumus kepada kezoliman yang diciptakan oleh moral atau adab yang 

buruk yang mana akan merusak manusia itu sendiri atau yang ada disekitarnya yang akhirnya 

akan menuntun ke jalan menuju pintu neraka. maka dari pada etika islam sangat penting 
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untuk dipahami dan diikuti sebagai pembeda pula antara manusia dengan hewan yang tidak 

memiliki akal pikiran dan akhlak.46  

b. Pandangan Filosof Islam Tentang Etika 

1. Al-Kindi 

Dalam hal ini etika Al-Kindi berhubungan erat dengan definisi mengenai 

filsafat atau cita filsafat. Filsafat adalah upaya meneladani perbuatan-perbuatan Tuhan 

sejauh dapat dijangkau oleh kemampuan manusia. Yang dimaksud dengan definisi ini 

ialah agar manusia memiliki keutamaan yang sempurna, juga diberi definisi yaitu 

sebagai latihan untuk mati. Yang dimaksud ialah mematikan hawa nafsu, dengan jalan 

mematikan hawa nafsu itu untuk memperoleh keutamaan. Kenikmatan hidup lahiriah 

adalah keburukan. Bekerja untuk memperoleh kenikmatan lahiriah berarti 

meningggalkan penggunaan akal. 

 

2. Al-Farabi  

Al-Farabi menyebutkan bahwa kebahagiaan adalah pencapaian kesempurnaan 

akhir bagi manusia, al-Farabi juga menekankan sifat  utama yang harus menjadi 

perhatian untuk mencapai kebahagiaan didunia dan diahirat bagi bangsa-bangsa dan 

setiap warga negara, yakni Keutamaan akhlak, bertujuan mencari kebaikan. Jenis 

keutamaan ini berada dibawah dan menjadi syarat keutamaan pemikiran, kedua jenis 

keutamaan tersebut, terjadi dengan tabiatnya dan bisa juga terjadi dengan kehendak 

sebagai penyemprna tabiat atau watak manusia. 
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Al-Farabi berpendapat akal mampu menetapkan suatu perbuatan apakah baik 

atau buruk, akal sebagai limpahan dari alam ulwa dan ma’rifat sebagai pokok 

keutamaan, mengapa tidak meletakkan akal pada kaidah-kaidah akhlak.  

3. Menurut Ibnu Sina 

 dalam rangka memperbaiki akhlak dirinya maka seseorang harus melakukan 

dua cara yaitu mengenal akhlaknya sendiri dan bercermin pada akhlak orang lain.  

4. Ibnu Bajjah 

menurutnya perbuatan manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu hewan dan 

manusiawi serta tindakan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemauan yang 

bersih dan tinggi. Pandangan Ibnu Bajjah diatas sejalan dengan ajaran Islam. Lebih 

lanjut ia menjelaskan bahwa manusia yang mendasarkan perbuatanya atas iradah yang 

merdeka dan akal budi akan dapat mencapai kebahagiaan. Menurut Ibnu  Bajjah, 

apabila perbuatan dilakukan demi memuaskan akal semata, perbuatan ini mirip 

dengan perbuatan ilahy dari pada perbuatan manusiawi. 

5. Ibnu Miskawaih 

Menurut ibnu Miskawaih Khuluk (akhlak) ialah keadaan jiwa yg mendorong 

(mengajak) utk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikir dan dipertimbangkan 

lebih dahulu”. Jadi Al-khuluk adalah suatu bentuk yg tetap pada jiwa yg melahirkan 

perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan berfikir terlebih dahulu. 

Dapat disimpulkan bahwa Akhlak adalah kebiasaan, kehendak yang terus menerus 

berakar didalam batin, sehingga dapat dengan mudah mendorong atau mengajak 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Ibnu Miskawaih berpendapat akhlak yang 



 

tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji dengan jalan pendidikan dan latihan-

latihan.47 

6. Ibnu Rusyd 

Mengenai etika Ibnu Rusyd membenarkan teori Plato yang mengatakan bahwa 

manusia adalah makhluk social yang membutuhkan kerja sama untuk memenuhi 

keperluan hidup dan mencapai kebahagiaan. Dalam merealisasikan kebahagiaan yang 

merupakan tujuan ahir bagi manusia, diperlukan bantuan agama yang akan 

meletakkan dasar-dasarkeuamaan akhlak secara praktis, juga bantuan filsafat yang 

mengajarkan keutamaan teoritis, untuk itu diperlukan kemampuan perhubungan 

dengan akal aktif. 

7. Ahmad Amin 

 Ahmah Amin merumuskan akhlak yaitu suatu ilmu yang menjelaskan arti baik 

atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia 

kepada manusia yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus di tuju oleh manusia 

dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus 

diperbuat.48 

8. Al-Ghazali 

Filsafat etika al-Ghozali secara sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufnya 

dalam bukunya Ihya’ Ulumuddin. Dengan kata lain, filsafat etika al-Ghazali adalah 

teori tasawufnya. Dalam Ihya’ Ulmuddin itu, al-Ghazali mengupas rahasia-rahasia 

ibadat dari tasawuf dengan mendalam sekali. Misalnyadalam mengupas soal at-

thaharah ia tidak hanya mengupas soal kebersihan badan lahir saja, tetapi juga 

kebersihan rohani. 
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Al-Ghazali melihat sumber kebaikan manusia itu terletak pada kebersihan 

rohaninya dan rasa akrabnya terhadap Tuhan. Sesuai dengan prinsip Islam, al-Ghazali 

menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara 

dan menyebarkan  rahmat (kebaikan) bagi sekalian alam. Al-ghazali juga mengakui 

bahwa kebaikan tersebur dimana-mana, juga dalam materi. Hanya pemakaiannya 

yang disedeeer hanakan, yaitu kurangi nafsu dan jangan berlebihan. 

D.  Sufisme dan Pokok Ajarannya 

a. Pengertian dan Sejarah Singkat Sufisme 

Menurut Abu Hasyim Al-Kufi, seorang sufi adalah orang yang disucikan dan orang-

orang yang telah menyucikan dirinya melalui latihan berat (menghendaki orang-orang yang 

berat dan waktu yang bukan singkat, kadang seorang calon sufi harus bertahun-tahun tinggal 

dalam satu stasion), dan lama. Bisyr Ibn Al-Harist mengatakan : “sufi adalah orang yang 

tulus terhadap Tuhan” mereka dinamakan sufi karena sifat-sifat mereka menyamai sifat 

orang-orang yang tinggal di serambi masjid (shuffah), yang hidup pada masa Nabi SAW. 

Ada juga yang mengatakan : “mereka dinamakan sufi hanya karena kebiasaan mereka 

mengenakan baju dari bulu domba (shuf)”.49   

Untuk mendapatkan pengertian yang utuh dari suatu istilah, pertama-tama biasanya 

diuraikan tentang pengertian lugawi (etimologi) dari istilah itu. Ada yang mengatakan bahwa 

tasawuf berasal dari kata safa’, artinya suci, bersih atau murni. Memang jika dilihat dari segi 

niat maupun tujuan dari setiap tindakan dan ibadah kaum sufi, maka jelas bahwa semua itu 

dilakukan dengan niat suci untuk membersihkan jiwa dalam mengabdi kepada Allah SWT.  
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Sufi atau tasawuf memiliki pengertian asal-usul yang beragam atas kata tasawuf itu 

sendiri. Dalam hal ini Hamka mencatat setidaknya ada beberapa istilah yang menjadi 

sandaran istilah tasawuf. 50 

Menurut sejarah orang yang pertama memakai kata sufi adalah seorang zahid atau 

ascetic Abu Hasyim Al-Kufi di Irak. Adapun mengenai asal atau etimologi kata sufi, teori 

berikut selalu dikemukakan : 

a. Ahl al-suffah, orang-orang yang ikut pidah dengan Nabi dari kota Makkah ke 

Madinah,dan karena kehilangan harta, berada dalam keadaan miskin dan tidak 

mempunyai apa-apa. Mereka tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku 

batu dengan memakai pelana sebagai bantal. Pelana disebut suffah. Sifat tidak 

mementingkan keduniaan, miskin tetapi berhati baik dan mulia itulah sifat-

sifat kaum sufi.  

b.  Saf, sebagaimana halnya dengan orang yang sembahyang di saf pertama 

mendapat kemuliaan Allah dan diberi pahala, demikian pula kaum sufi 

dimuliakan Allah dan diberi pahala. 

c. Sufi, yaitu suci. Seorang sufi adalah orang yang disucikan dan kaum sufi 

adalah orang-orang yang telah mensucikan dirinya melalui latihan berat dan 

lama.  

d. Sophos, kata yunani yang berarti hikmat. Orang sufi betul ada hubungannya 

dengan hikmat. Istilah ini disamakan maknanya dengan hikmah yang berarti 

kebijaksanaan. Pendapat lain dikemukakan oleh Mirkas, kemudian diikuti oleh 

Jurji Zaidan dalam kitabnya, Adab Al-Lughah Al-‘Arabiyyah. Disebutkan 

bahwa filsuf Yunani dahulu pernah memasukkan pemikirannya yang 

mengandung kebijaksanaan di dalam buku-buku Filsafat. Ia berpendapat 
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bahwa istilah tasawuf tidak di temukan sebelum masa penerjemahan kitab-

kitab yang berbahasa Yunani kedalam bahasa Arab. Pendapat ini kemudian 

juga di dukung oleh Nouldik, yang mengatakan bahwa dalam penerjemahan 

dalam bahasa Yunani ke bahasa Arab terjadi proses asimilasi. Misalnya, orang 

arab mentransliterasikan huruf sin menjadi huruf shad seperti dalam kata 

tasawuf menjadi tashawuf.  

e. Suf, kain yang dibuat dari bulu wol. Hanya saja kain wol yang di pakai kaum 

sufi adalah wol kasar dan bukan wol halus seperti sekarang. Memakai wol 

waktu itu adalah symbol kesederhanaan dan kemiskinan. Lawannya ialah 

memakai kain sutra oleh orang-orang yang mewah hidupnya dikalangan 

pemerintah. Kaum sufi sebagai golongan yang hidup sederhana dan dalam 

keadaan miskin tetapi berhati suci dan mulia.51   

Hal yang diungkapkan Harun Nasution di atas mengandung pengertian bahwa 

memberikan definisi tentang tasawuf merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, karena 

seperti telah disinggung di atas, umumnya definisi yang dikemukakan para sufi adalah hasil 

pengalaman batin di dalam melakukan hubungan dengan Tuhan. Jelas disini apabila berbicara 

masalah tasawuf, maka faktor rasa lebih menonjol daripada rasio, bahkan kadang rasio 

kurang dapat menangkap ungkapan rasa.  

Term tasawuf dikenal secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad II 

Hijriah,52sebagai perkembangan lanjut dari keshalehan asketis atau para zahid yang 

mengelompok di serambi masjid Madinah. Dalam perjalanan kehidupan, kelompok ini lebih 

mengkhususkan diri dengan beribadah dan mengembangkan kehidupan rohaniah dengan 
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mengabaikan kenikmatan duniawi. Pola hidup keshalehan yang demikian merupakan awal 

pertumbuhan tasawuf yang kemudian berkembang pesat dalam masyarakat islam.  

Sebenarnya cikal bakal munculnya tasawuf bersamaan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan islam itu sendiri, sebagai suatu agama dengan perilaku hidup sederhana yang 

di contohkan Rasulullah sebagai sumbernya.  

Menurut Abdurrahman Al-Jami, Abu Hasyim Al-Kufi adalah orang pertama yang di 

panggil dengan nama sufi. Sebelumnya tidak ada yang diberi nama tersebut.53 

 

 

b. Pokok-Pokok Ajaran Sufisme 

Sebagaimana diterangkan sebelumnya tasawuf atau sufisme mempunyai tujuan 

memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan secara sadar, seperti keterangan Harun 

Nasution, sebagai berikut : 

 Tasawuf atau sufisme sebagaimana halnya dengan mistisisme diluar agama islam, 

mempunyai tujusn memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan. Intisari dari 

mistisisme termasuk di dalamnya sufisme, ialah kesadaran akan adanya komunikasi dan 

dialog anatar roh manusia dengan Tuhan dengan mengasingkan diri dan berkontemplasi. 

Kesadaran berada dekat dengan Tuhan itu dapat mengambil bentuk Ittihad bersatu dengan 

Tuhan. 

 Nurcholis Majid nampaknya sependapat dengan Harun Nasution mengenai Tujuan 

dari tasawuf atau sufisme seperti pendapatnya yang dikutip oleh Asmaran bahwa yang di 
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ajarkan tasawuf adalah tidak lain bagaimana menyembah Tuhan dalam satu kesadaran penuh 

bahwa kita berada di dekat-Nya sehingga kita melihatnya atau bahwa ia senantiasa 

mengawasi kita dan kita senantiasa berdiri dihadapan-Nya.54 

Untuk memperoleh hubungan langsung di atas seorang sufi di tuntut untuk 

mengamalkan ajaran-ajaran yang dapat mengantarkan pada tingkat memperoleh hubungan 

langsung tersebut. Dalam usaha menyingkap tabir atau hijab yang membatasi diri dengan 

Tuhan , kaum sufi telah membuat sistem yang dinamakan : Takhalli (pengosongan diri dari 

sifat-sifat tercela), Tahalli (menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji), Tajalli (terungkapnya 

nur ghaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menangkap cahay ketuhanan). sistem 

yang mana digunakan untuk menyucikan dan membersihkan diri dengan segala sifat-sifat 

yang tercela dan membina diri dengan segala sifat yang terpuji, dengan kata lain 

memperbaiki akhlak. Dan masing-masing akan menulis uraian sebagai berikut : 

1) Takhalli  

Menurut Mustafa Zahri Takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, 

adapun sifat-sifat tercela itu adalah : Hasad, haqd, su’udzon, takabur, ujub, riya, suma’, 

bukhul, hubbul mal, fahur, ghadab, ghibah, namimah, kidzir, khianat.55 

Sedangkan menurut Asmaran takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela 

dari maksiat lahir dan maksiat batin. Takhalli juga berarti mengosongkan diri dari sifat 

ketergantungan terhadap kelezatan dunia.56 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat As-Sams 9-10.  
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Artinya : “sesungguhnya berbagahagialah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh 

merugikan orang yang mengotori jiwanya”.  

Dari ayat di atas menunjukkan bagaimana seseorang yang bersih dari dosa maka ia 

akan mampu merasa dirinya selalu dekat dengan Tuhan sedangkan orang yang kotor jiwanya 

ia tidak akan mampu untuk dekat dengan Tuhan sebelum jiwanya bersih.  

Salah satu akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan timbulnya akhlak tercela 

lainnya adalah ketergantungan pada nikmat duniawi. Hal ini dapat dicapai dengan jalan 

menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk dan berusaha melenyapkan dororngan 

hawa nafsu.  

Membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, oelh kaum sufi dianggap penting karena 

sifat-sifat ini merupakan najis maknawi (najasah ma’nawiyyah). Adanya najis-najis seperti 

ini pada diri seseorang menyebabkan tidak dapat dekat dengan Tuhan. Hal ini sebagaimana 

mempunyai najis dzat (najasah dzatiyyah), yang menyebabkan seseorang tidak dapat 

beribadah pada Tuhan.57 

Sikap mental yang tidak sehat sebenarnya diakibatkan oleh keterikatan pada 

kehidupan duniawi. Keterikatan itu, menurut pandangan para sufi, memiliki bentukyang 

bermacam-macam. Bentuk yang di pandang sangat berbahaya adalah sikap mental Riya’. 

Menurut Al-Ghazali, sifat ingin di sanjung dan ingin di agungkan, menghalangi seseorang 

menerima kebesaran orang lain, termasuk menerima keagungan Allah swt. Hasrta ingin di 

sanjung itu sebenarnya tidak lepas dari adanya perasaan paling unggul, rasa superioritas dan 

merasa ingin menang sendiri. Kesombongan dianggap sebagai dosa besar kepada Allah swt. 
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Oleh karena itu Al-Ghazali menyatakan bahwa takhalli berarti mengisi diri dengan perilaku 

yang baik dengan taat lahir dan taat batin, setelah dikosongkan dengan perilaku maksiat dan 

tercela. Diterangkan pula bahwa takhalli adalah menghias diri dengan jalan membiasakan diri 

dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik.  

2) Tahalli  

Tahalli adalah mengisi diri dengan sifat-sifat terpuji dengan taat lahir batin. Tahalli 

juga berarti membiasakan diri dengan sifat serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam 

setiap gerak laku serta tingkah laku selalu berjalan di atas ketentuan agama , demikian 

menurut Asmaran.”58 

Allah berfirman mengenai ajaran tahalli ini dalam qur’an surat An-Nahl  90 : 

                             

              

Artinya : “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, member 

kepada kaum kerabat dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan Dia member pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil 

pelajarannya” 

Bersifat baik atau berakhlak terpuji itu artinya menghilangkan semu kebiasaan tercela 

yang telah dijelaskan ajaran islam dan berasamaan dengan itu membiasakan sifat yang baik, 

mencintai dan melaksanakannya dalam rumusan yang lain, sebagaimana dikatakan oleh 

Qasimi, Al-Ghazali mengatakan bahwa yang dikatakan budi pekerti yang baik ialah membuat 

kerelaan seluruh makhluk, baik dalam keadaan lapang maupun susah. Di dalam kitabnya Al-

Arabi, Al –Ghazali mengatakan bahwa “yang dimaksud budi pekerti yang baik ialah bersifat 
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tidak kikir dan tidak boros, tetapi di antara keduanya atau dengan kata lain sifat yang baik itu 

ialah bersifat moderat diantara dua yang ekstrem”. 59 

Dari pernyataan Al-Ghazali di atas beliau menginginkan adanya sifat bahwa kita 

harus menimbulkan sifat yang baik dalam masyarakat dan kita tahu bahwa di sekeliling kita 

masih ada orang lain yang menjadi tujuan untuk kita berbuat baik pada manusia. Al-Ghazali 

menginginkan bahwa sifat yang kikir, boros merupakan sifat yang merugi, oleh karenanya 

sifat yang baik itu perlu bagi manusia yang beragama.  

Tahalli merupakan tahapan pengisian jiwa yang telah dikosongkan pada tahap 

takhalli. dengan kata lain, takhalli adalah tahap yang harus dilakukan setelah tahap 

pembersihan diri dari sifat-sifat, sikap dan perbuatan yang buruk maupun tidak terpuji, yakni 

dengan mengisi hati dan diri yang telah dikosongkan atau di bersihkan tersebut dengan sifat-

sifat, sikap, atau tindakan yang baik dan terpuji. Dalam hal yang harus di bawahi adalah 

pengisian jiwa dengan hal-hal yang baik setelah jiwa di bersihkan dan kosongkan dari hal-hal 

yang buruk bukan berarti hati harus di bersihkan dari hal-hal yang buruk terlebih dahulu, 

namun ketika jiwa dan hati di bersihkan dari hal-hal yang bersifat kotor, merusak, dan buruk 

haruslah diiringi dengan membiasakan diri melakukan hal-hal yang bersifat baik dan 

terpuji.60 

Menurut Al-Ghazali jiwa manusia dapat diubah, dilatih, dikuasai dan di bentuk sesuai 

dengan kehendak manusia itu sendiri. Perbuatan baik yang sangat penting diisikan kedalam 

jiwa manusia dan dibiasakan dalam perbuatan agar menjadi manusia yang paripurna (insane 

kamil). Perbuatan baik tersebut antara lain sebagai berikut:  
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a) Taubat 

Beberapa sufi menjadikan taubat sebagai perhentian awal di jalan meuju Allah. 

Pada tingkatan terendah, taubat menyangkut dosa yang dilakukan seluruh badan. Pada 

tingkat menengah taubat menyangkut pangkat dosa-dosa seperti dengki, sombong dan 

riya’. Pada tingkat yang lebih tinggi taubat menyangkut usaha menjauhkan bujukan setan 

dan menyadarkan jiwa akan rasa bersalah. Pada tingkat terakhir taubat berarti penyesalan 

atas kelengahan pikiran dalam mengingat Allah swt. Taubat pada tingkat ini adalah 

penolakan terhadap segala sesuatu yang dapat memalingkan dari jalan Allah swt. 

Menurut Dzun Nun Al-Mishri, taubat ada tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:  

- orang yang bertaubat dari dosa dan keburukannya 

-  orang yang bertaubat dari kelalaian  

- Orang yang bertaubat karena memandang kebaikan dan ketaantannya.61 

Al-Ghazali mengklasifikasikan taubat menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai 

berikut:  

- Meninggalkan kejahatan dalam segala bentuknya dan bersih pada kebaikan 

karena takut terhadap siksa Allah.  

- Beralih dari satu situasi yang sudah baik menuju ke situasi yang lebih baik 

lagi. Dalam tasawuf, keadaan ini sering di sebut dengan aubah.62 

b) Khauf dan Raja’  

Bagi kalangan sufi, khauf dan raja’ berjalan seimbang dan saling 

mempengaruhi. Khauf adalah rasa cemas dan takut. Adapun raja’ dapat berarti 

berharap atau optimis. Khauf adalah perasaan takut seorang hamba semata-mata 

                                                             
61 M. Solihin, Tasawuf Tematik, (Bandung: Pustaka Setia, 2003),hal. 18 
62 Samsul Munir Amin, Ilmu Tasawuf,………..…..hal. 215 



 

kepada Allah swt. Sedangkan raja’ atau optimis adalah perasaan hati yang senang 

karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi.  

Secara Historis, Hasan Al-Basri (w. 110 H) adalah yang pertama kali yang 

memunculkan ajaran ini sebagai cirri kehidupan sufi. Menurutnya, yang di maksud 

dengan cemas atau takut adalah suatu perasaan yang timbul karena banyak berbuat 

salah sering lalai kepada Allah swt. Karena sering menyadari kekurang 

sempurnaannya dalam mengabdi kepada Allah swt. Timbullah rasa takut dan khawatir 

apabila dia akan murka padanya.  

Mempertinggi kadar pengabdian kepada Allah. Dengan demikian, dua sikap 

tersebut merupakan sikap mental yang bersifat intropeksi, mawas diri dan selalu 

memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu abadi di alam akhirat.63 

c) Zuhud 

Zuhud umumnya dipahami sebagai ketidaktertarikan pada dunia atau harta 

benda. Dilihat dari maksudnya, zuhud terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, zuhud 

yang terendah adalah menjauhkan diri dari dunia ini agar terhindar dari hukuman di 

akhirat. Kedua, menjauhi dunia dengan menimbang imbalan akhirat. Ketiga, yang 

sekaligus maqom tertinggi, adalah mengucilkan dunia bukan karena takut atau karena 

berharap, tetapi karena cinta kepada Allah swt. Orang yang berada pada tingkat 

tertinggi ini memandang segala sesuatu kecuali Allah swt. Tidak mempunyai arti apa-

apa.  

Dalam rentangan sejarahnya, pengaplikasian dari konsep ini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua macam: yakni zuhud sebagai maqam dan zuhud sebagai 

akhlak islam. Dalam konsep zuhud sebagai maqam, dunia dan Tuhan di pandang 
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sebagai dua hal yang dikhotomis. Contoh yang jelas adalah ketika hasan Al-Bashri 

mengingatkan kepada khalifah Umar Ibn Abd Aziz: 

“waspadalah terhadap dunia, ia bagaikan ular yang lembut sentuhannya namun 

menantika bisanya”.64 

d) Fakir  

Secara harfiah fakir biasanya diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh atau 

orang miskin.65sedangkan dalam pandangan sufi fakir adalah tidak meminta lebih dari 

apa yang telah ada pada diri kita. Tidak meminta rezeki kecuali hanya untuk dapat 

menjalankan kewajiban-kewajiban. Tidak meminta sungguhpun tidak ada pada diri 

kita, apabila di beri di terima. Tidak meminta tapi tidak menolak.66dengan demikian, 

pada prinsipnya sikap mental fakir merupakan rentetan sikap zuhud. Hanya saja, 

zuhud lebih keras menghadapi kehidupan dunia, sedangkan fakir hanya sekedar 

pendisiplinan diri dalam memanfaatkan fasilitas hidup.  

e) Sabar  

Sabar adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya terhadap 

sesuatu yang terjadi baik yang di senangi maupun yang di benci. Sikap sabar dilandasi 

oleh anggapan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak (iradat) 

Tuhan. Sabar merupakan salah satu sikap mental yang fundamental bagi seorang 

sufi.67 

Ar-Raghif Al-Ashfihani beranggapan bahwa maksa sabar sesuai dengan 

konteks kejadiannya. Menahan diri saat ditimpa musibah dinamakan Shabr (sabar), 
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sedangkan lawan katanya adalah jaza’ (gelisah, cemas, risau). Menahan diri dari 

mengucapkan kata-kata kasar dinamakan  kitman (diam), sedangkan lawan katanya 

adalah ihdzar/hadza (mengecam atau marah). Sehingga berbagai yang berkaitan 

dengan menahan diri dari sesuatu di kategorikan sikap sabar. 68 

f) Ridha  

 berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang di anugerahkan Allah 

swt. Orang yang ridha mampu melihat hikmah dari kebaikan cobaan yang di berikan 

Allah swt. Dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuan-Nya. Terlebih lagi ia 

mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan Dzat yang 

memberikan cobaan sehingga tidak mengeluh.  

Menurut Ibnu Ajibah, ridha adalah menerima hal-hal yang tidak 

menyenangkan dengan wajah senyum ceria. Seorang hamba dengan senang hati 

menerima qadha dari Allah swt. Dan tidak mengingkari apa yang telah menjadi 

keputusan-Nya.69 Dari pengertian ridah tersebut terkandung isyarat bahwa ridha 

bukan berarti menerima begitu saja segala hal yang menimpa kita tanpa ada usaha 

sedikitpun untuk mengubahnya. Tetapi ridha mencakup didalamnya kegigihan dan 

keaktifan yang di wujudkan dalam bentuk usaha yang maksimal dan diiringi 

kepasrahan kita akan takdir Allah swt.  

g) Muraqabah 

Muraqabah adalah mawas diri. Muraqabah mempunyai arti yang mirip dengan 

intropeksi. Dengan kata lain, muraqabah adalah siap dan siaga setiap saat untuk 

meneliti keadaan sendiri. Sebab dengan menyadari kesalahan maka akan mencapai 

                                                             
68 Badiatul Roziqin, Bahkan Para Sufi Pun Kaya Raya, (Yogyakarta: DIVA Press, 2009)’ hal. 50-51 
69 Ahmad  Mustaqim, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hal. 95 



 

kebenaran. Bila kekerdilan diri telah dikenal baik, tergetarlah iradah hendak 

menghilangkan noda-noda buruk yang telah mengotori dirinya. Tak ada pelajaran 

yang lebih tinggi daripada menyadari diri sendiri. 70 

Seorang sufi sejak awal sudah di ajarkan bahwa dirinya tidak pernh lepas dari 

pengawasan Allah swt. Seluruh aktifitas hidupnya ditujukan untuk berada sedekat 

mungkin dengan-Nya. Ia sadar bahwa Allah swt “memandangnya”. Kesadaran itu 

membawanya pada satu sikap mawas diri atau muraqabah.71 

 

3) Tajalli 

Tajalli adalah kenyataan Tuhan atau terungkapnya nur ghaib untuk hati. Dalam hal ini 

kaum sufi berdasarkan pada firman Allah SWT QS. An-Nuur : 35. 

           

Artinya : “Allah adalah nur cahaya langit dan bumi”.  

Ayat di atas menunjukkan bahwa rahmat dan karunia Allah tersebar di seluruh 

pelosok langit dan bumi, untuk itu tinggal bagaimana manusia untuk mendapatkan rahmat 

dan hidayah tersebut. Orang yang mempunyai sifat dan budi pekerti yang luhur dan terpuji 

pasti akan menemukan rahmat itu, lain halnya dengan orang yang selalu berbuat tidak baik 

maka ia tidak akan mampu untuk meraih dan mendapatkan rahmat Allah.  

Untuk pemantapan dan penalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli, 

rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajalli. Kata tajalli terungkap nur 

ghaib. Agar hasil yang telah di peroleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan 
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butiran-butiran mutiara akhlak dan terbiasa melakukan perbuatan luhur, tidak berkurang rasa 

ketuhanan perlu di hayati lebih lanjut.  

Setiap calon sufi perlumengadakan latihan-latihan jiwa (Riyadhah) berusaha 

membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, mengosongkan hati dari sifat-sifat keji dan 

melepaskan segala sangkut paut terpuji, segala tindakannya selalu dalam rangka ibadah, 

memperbanyak dzikir dan menghindarkan diri dari segala yang dapat mengurangi kesucian 

diri baik lahir maupun batin. Seluruh hati di upayakan untuk memperoleh tajalli dan 

menerima pancaran nur ilahi. Apabila Tuhan telah menembus hati hamba-Nya, maka 

berlimpahruahlah rahmat dan karunia-Nya. Pada tingkat ini seorang hamba akan memperoleh 

cahaya yang terang benderang, dadanya lapang dan terangkatnya tabir rahasia alam malukut. 

Pada saat itu, jelaslah segala hakikat ketuhanan selama ini terhalangi oelh kekotoran jiwa.  

Para sufi sependapat bahwa satu-satunya cara untuk mencapai tingkat kesempurnaan 

kesucian jiwa, yaitu dengan mencintai Allah swt. Dan memperdalam rasa cinta tersebut. 

Dengan kesucian jiwa jalan untuk mencapai Tuhan akan terbuka. Tanpa jalan ini tidak ada 

kemungkinan terlaksananya tujuan dan perbuatan yang dilakukan pun tidak dianggap sebagai 

perbuatan baik.72 

E. Pengertian Etika Sufistik 

Etika yang disebut juga filsafat moral, meneliti kaidah-kaidah yang membimbing 

manusia sehingga dalam jalan yang baik dan benar. Di dunia barat pemikiran tentang dunia 

ini berawal dari Sokrates, mazwab Stoa, dan Epikurus. Dalam filsafat India pemikiran etik 

berpangkal pada ajaran Karma dan Dharma. 
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Sedangkan Sufi seorang yang mengerti dan mengamalkan ilmu Tasawuf. Kaum sufi 

akrab dengan berbagai ritual keagamaan seperti wirid, do’a dan i’tikaf untuk melakukan 

ritual ini kaum sufi ada yang melakukannya dengan cara Uzlah (Mengasingkan diri), 

Muraqabah (Kontemplasi penuh dengan kewaspadaan), Muhasabah (pemeriksaan atau ujian 

terhadap diri). 

Sejak dekade akhir abad ke II Hijriah, Sufi sudah populer dikalangan masyarakat 

dunia Muslim,  Ibrahim Basyuni, dalam kitab “Nasy-at-Tasawuf fi-I Islam”  mengungkapkan 

bahwa kaum sufi di identikkan dengan kaum Muhajirin yang bertempat di serambi masjid 

Nabi di Madinah, dipimpin oleh Abu Zaar al-Ghiffari. Mereka menempuh pola hidup yang 

sangat sederhana, zuhud terhadap dunia dan menghabiskan waktu beribadah kepada Allah. 

pola hidup mereka kemudian di contoh oleh sebagian umat Islam yang dalam perkembangan 

selanjutnya disebut kaum sufisme. Sejak kemunculan kaum sufi sudah bisa dilacak apakah 

memiliki konsep hidup yang etis, membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang 

buruk. Cara hidup kaum sufi dalam perkembangannya memang mendapakan banyak corak 

yang variatif. Seperti pada fase awal kemunculan sufi, fase asketisme  setidaknya 

berlangsung sampai akhir aban II Hijriah dan memasuki fase kedua dimana peralihan dari 

asketisme ke arah sufisme yang ditandai dengan pergantian sebutan zahid menjadi sufi. 

Dalam fase ini ramai para ulama sufi bermunculan tak ubahnya jamur dimusim hujan seperti 

al-Muhashibi (w. 243 H), al-Harraj (w.277) dan al-Junaid al-Bagdadi (w.  297 H) tokoh 

terkemuka ini telah mengkonsep hidup etis tentang bagaimana cara hidup yang dilakukan 

oleh seorang sufi. 

Keramaian ini agaknya memiliki faktor pemicu paling tidak ada tiga hal: pertama 

karena gaya hidup yang glamor-profanistik dan corak kehidupan materialis-konsumerialis 

yang dipraktikan oleh kalangan eksekutif dan segera menyebar ke masyarakat luas. dan para 



 

kaum sufi melakukan protes dengan gaya murni etis, melalui pendalaman kehidupan rohani-

sepiritual. Tokoh populer yang dapat mewakili kelompok ini dapat ditunujuk Hasan al-bashri 

(w. 110 H) yang mempunyai pengaruh kuat dalam kesejarahan Islam, melalui doktrin al-

zuhd, al-khauf, dan al-raja; selain itu juga Rabiah al Adawiyah (w. 185 H) dengan ajaran 

populernya al-mahabbah serta Ma’ruf al-Kharki 9w. 200 H) dengan konsepsi al-syauq 

sebagai ajarannya.73 

Konseptor ajaran Uzlah Surri as-Saqathi (w. 253 H) adalah nampaknya menjadi faktor 

kedua, dilihat dari kondisi sosio-politik pada masanya singgah mengasingkan diri dan 

menjauhi masyaraka yang sudah memilih hidup hedonis dengan gerakan politik yang 

mempropaganda pilihan untuk hidup sendiri dan mengindar agaknya cukup rasional untuk 

mencari jalan kebenaran. Ketiga, tampaknya dari faktor kodifikasi hukum Islam Fiqh dan 

Teologi yang dialektis rasional, sehingga kurang bermotivasi ethikal yang menyebabkan nilai 

sepiritualnya hilang, menjadi semajam wahana tiada isi, semacam bentuk tanpa jiwa. 

Seperti yang sudah dipaparkan Di atas sejak Abad ke-II Hijriyah hingga III Hijriyah 

banyak sekali tokoh sufi yang muncul antara lain: Al-Muhasibi (w.243 H), Al-Harraj (w. 277 

H), Al-Junaid al-Bagdadi (w. 297), Hasan Al-Bashri (w. 110 H), Rabiah al-Adawiyah (w. 

185 H), Ma’ruf al-Kharki (w. 200 H), Surri as-Saqathi (w. 253 H), Abu Yazid al-Bistomi (w. 

260 H)dan begitu seterusnya hingga jaman Imam Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu 

Hamid Muhammad Al-Ghazali (1058-1111) inilah tokoh yang menurut penulis representatif 

untuk dirujuk pemikiranya tentang etika. Ia adalah seorang filsuf, teologi, ahli hukum, dan 

sufi: dikalangan barat ia dikenal dengan nama Alqazeel. Al-ghazali lahir dan meninggal di 

Thus, Persia. 
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Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa sumber etika dalam sufi adalah Al-

Quran. Setelah itu dalam pembahasan ini akan dipaparkan juga sumber-sumber seperti 

kehidupan Nabi, Akhlak, dan perkataan (Sunnah). Setelah itu kehidupan sahabat dan 

perkataan mereka.74 
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BAB III 

BIOGRAFI DAN KARYA AL-GHAZALI 

 

A. Biografi Singkat Al-Ghazali 

Nama lengkap Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Tha’us 

Ath-Thusi Al-Syafi’i Al-Ghazali.75 Ia lahir pada 450 H/1058 M di Ghazlah. Sebutan Al-

Ghazali dinisbahkan pada tempat kelahirannya yakni kampung Ghazlah, dekat kota Thus, 

Persia (Iran).76 Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa sebutan Al-Ghazali 

dihubungkan dengan pekerjaan ayahnya sebagai tukang tenun benang dan mempunyai pabrik 

benang.  

Dalam buku “Intelektualisme Tasawuf” di terangkan bahwa Al-Ghazali pada masa 

kanak-kanak hingga dewasa dikenal sebagai Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-

Ghazali. Nama yang pertama (Muhammad) adalah nama asli dari Al-Ghazali, dan 

Muhammad yang kedua adalah nama ayahnya. Sedangkan nama ketiga (Ahmad) adalah 

nama kakeknya. 77 

Setelah menikah Al-Ghazali dikaruniai seorang putra yang dinamai Hamid ,sejak 

itulah Al-Ghazali sering disebut juga dengan panggilan Abu Hamid (ayahnya Hamid) Al-

Ghazali.78 

Al-Ghazali lahir dalam sebuah keluarga yang bersahaja, ayahnya ( Muhammad Bin 

Ahmad ) berprofesi sebagai pemintal wol di kota Thus.79 Meski bukan seorang cendikiawan, 
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ayah Al-Ghazali beserta keluarganya adalah orang yang taat beragama. Ia sering aktif 

mengikuti pengajian untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dari para ulama.  

Al-Ghazali tergolong sebagai masyarakat biasa, namun semangat dan kecintaannya 

terhadap ilmu-ilmu agama begitu besar. Sejak usia belia Al-Ghazali telah di didik oleh 

ayahnya sendiri terutama dalam belajar Al-Qur’an dan tasawuf. 

Menjelang wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan ahmad (adiknya) yang pada 

waktu itu masih memasuki usia belia kepada seorang sufi yang masih rekannya dan seraya 

berwasiat “aku menyesal sekali dikarenakan aku tidak belajar menulis, aku berharap untuk 

mendapatkan apa yang tidak aku dapatkan itu melalui dua putraku ini”.80 Dalam ‘ensiklopedi 

Islam’, sufi besar tempat dititipkannya Al-Ghazali dan Ahmad adalah sahabat ayahnya 

bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Dalam bimbingan Ar-Razikani, Al-Ghazali di 

didik dalam ilmu fiqh, riwayat hidup para aulia dan kehidupan spiritual mereka, serta di didik 

menghafal syair-syair mahabbah ila Allah, Al-Qur’an, sunnah, dan tasawuf.81 

Dari Ar-Razikani Al-Ghazali dimasukkan ke madrasah yang menyediakan beasiswa 

bagi para muridnya yang dipimpin oleh seorang sufi bernama Yususf An-Nasr. Kemudian 

Al-Ghazali pergi kekota Jurjan untuk mendalami pengetahuan agama, bahasa Arab dan 

Persia, dan para gurunya ialah Imam Abu Nasr Al-Ismaili, akan tetapi Al-Ghazali kurang 

puas dengan apa yang di dapatkannya hingga ia kembali ke kota Thus, kota tempat 

kelahirannya.  

Dari Thus Al-Ghazali pergi ke nisabur dan belajar di kota madrasah Nizamiyah 

pimpinan Imam Al-Haramain Al-Juwaini salah satu tokoh madzhab kalam Asy’ariyah. 

Melalui Al-Juwaini, Al-Ghazali memperdalam ilmu Ushul Fiqh, Mantiq Dan Kalam. Karena 
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kecerdasannya, Al-Ghazali kemudian dijadikan asisten gurunya (Al-Juwaini) mengajar di 

Nizamiyah dan sekali waktu mewakili gurunya sebagai pimpinan Nizamiyah.  

Karir dan pendidikan Al-Ghazali kian menonjol setelah gurunya wafat, dan ia sering 

di undang oleh menteri Nizam Al-Mulk (pendiri Universitas Nizamiyah) keistanaannya di 

Muaskar untuk menghadiri pertemuan ilmiah yang rutin diadakan.  

Nizam Al-Mulk tertarik dengan kecerdasan Al-Ghazali hingga mengangkatnya 

menjadi guru besar di madrasah Nizamiyah (Baghdad). Dengan posisi tersebut, Al-Ghazali 

meraih prestasi tinggi dan semakin popular di kalangan agamawan dan masyarakat kala itu.  

Amin syukur menjelaskan, meskipun Al-Ghazali telah menempati jabatan yang tinggi 

dan hidup terkenal sebagai ulama berpengetahuan mendalam tentang agama, namun ia tetap 

saja tidak merasakan ketenangan jiwa, Al-Ghazali bahkan mengalami krisis psikis, hingga 

mulutnya terkunci dan kesehatannya kian menurun. Krisis psikisini dialaminya selama 6 

bulan yakni pada tahun 488 H. 82 

Dalam ‘Al-Munkidz Min Al-Dalal’ diterangkan bahwa setelah mengalami krisis psikis 

yang cukup lama, Al-Ghazali kemudian memutuskan untuk turun dari jabatannya, 

meninggalkan Baghdad, membagikan harta yang dimiliki kecuali sedikit saja, kemudian pergi 

mengembara ke negeri Syam selama hamper 2 tahun memperdalam ilmu tasawuf dengan 

uzlah, khalwat, riyadlah, dan mujahadah menyucikan jiwa, kemudian berangkat ke Bait Al- 

Maqdis, Makkah, Madinah Lalu Ke Hijaz.83 
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Menurut amin syukur, setelah 10 tahun lamanya al-ghazali mengasingkan diri, ia 

kembali ke kampung halamannya dan mengajar di nisabur serta membuat khanaqah (pondok) 

bagi para sufi dan madrasah bagi para penganutnya. 84 

B. Perkembangan Intelektualitas Al-Ghazali 

Pada dasarnya manusia adalah produk sejarah, demikian pula dengan Al-Ghazali, ia 

adalah produk sejarah ruang dan waktu dikala ia hidup. Disamping proses pendidikan, letak 

geografis, dan kondisi sosial budaya yang terjadi pada masa Al-Ghazali mempunyai dampak 

besar yang turut mempengaruhi perkembangan intelektualitas Al-Ghazali. 

Khurasan, tempat Al-Ghazali lahir dan menimba ilmu, pada waktu itu adalah satu 

sentral ilmu pengetahuan di dunia islam. 85Dengan demikian lebih mudah bagi Al-Ghazali 

dalam mengakses berbagai pengetahuan dalam ilmu agama. 

 Kendati Khurasan merupakan salah satu pusat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

namun dibidang sosial politik pada saat sebelum dan sesudah Al-Ghazali lahir, keadaan 

masyarakat sudah mulai mengalami kemunduran dan kelemahan. 86Hal ini ditandai oleh 

banyaknya konflik internal yang tak terselesaikan dalam tubuh dinasti Abbasiyah yang waktu 

itu hampir menguasai seluruh wilayah islam.87 Setelah itu ia diculik dan dibunuhnya perdana 

menteri Nizam Al-Mulk (orang yang mengangkat Al-Ghazali menjadi guru besar di 

Nizamiyah) pada 1092 M, menjadi pertanda pula bahwa situasi politik saat itu begitu genting.  

 Dari segi kebudayaan dan peradaban islam di masa Al-Ghazali hidup sudah 

mengalami kemunduran. Demikianlah pula dengan bidang ilmu-ilmu agama dirasakan Al-

Ghazali telah mati dan jiwa islam. Dalam Intelektualitas Tasawuf diterangkan bahwa 

pendidikan dan jiwa umat islam pada saat itu mengalami kemiskinan intelektual, spiritual dan 
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moral.88Al-Ghazali menjalani suatu kondisi dimana telah terjadi dikotomi antara para ulama 

tasawuf, fiqh dan keintelektualan.89 

Proses pendidikan yang dijalani kondisi sosial budaya dan krisis pemikiran yang 

terjadi pada zaman Al-Ghazali, serta dikotomi ajaran tasawuf dan fiqh telah mempengaruhi 

perkembangan intelektualitas Al-Ghazali. Kaitan historis antara pemikiran Al-Ghazali 

dengan para pendahulunya menurut Yasir Nasution dinyatakan oleh Al-Ghazali sendiri dalam 

‘Al- Munkidz min Adh-Dhalal’ dan diperoleh melalui isyaratnya dalam ‘Tafahut Al-

Falasifah’.90 Menerangkan bahwa dalam beberapa waktu lamanya Al-Ghazali sempat diliputi 

oleh keraguan (skeptis).  

 Telah diterangkan bahwa dibalik perdebatan dan penyelaman berbagai ilmu dan aliran 

kalam, ternyata semua itu tidak ada yang dapat memberi kepuasan bagi Al-Ghazali, karena 

itulah Al-Ghazali kemudian memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai guru besar 

Nizamiyah serta meninggalkan segala kebesaran dan pengaruhnya dengan meninggalkan 

Baghdad menuju Syiria, palestina, selanjutnya ke Makkah dalam rangka mencari kebenaran. 

Menurut Amin Syukut, tidak kurang dari 10 tahun lamanya Al-Ghazali melakukan 

pengembaraannya mencari kebenaran.91 

 Setelah 10 tahun mengasingkan diri, barulah Al-Ghazali kembali kepada keluarganya 

dan hidup bersama mereka meskipun masih membatasi diri untuk tetap berdzikir kepada 

Allah. Al-Ghazali juga kembali mengajar di Nisabur serta membuat Khanaqah (pondok) bagi 

para sufi dan madrasah bagi para penganutnya.92 
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Dalam kamus tasawuf dijelaskan bahwa setelah kembali ke kampung halamannya di 

kota Thus dan mengajar disana, dan tidak lama kemudian tepat pada tanggal 19 Desember 

1111 M/ 14 Jumadil akhir 505 H Al-Ghazali menghembuskan nafas terakhirnya.93  

 Sebagai seorang yang dikaruniakan padanya kepekaan dan ketajaman nurani, Al-

Ghazali selalu berdialog dan bersikap aspiratif dengan zamannya. Dari kondisi hidup yang 

bersentuhan dengan berbagai persoalan yang ada. Al-Ghazali kemudianbanyak membuat 

karya-karya yang hingga kini telah memperkaya khazanah intelektual keislaman.  

C. Karya-Karya Al-Ghazali 

Imam Al-Ghazali adalah seorang ahli fikir yang luas dalam bidang ilmu, ia telah 

banyak menulis berbagai karya yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Mula-mula ia menulis 

tak kala berusia 25 tahun ketika ia berada di Nisabur. Karya-karya beliau yang sekian banyak 

jumlahnya mencakup berbagai lapangan ilmu pengetahuan, antara lain: filsafat, ilmu kalam, 

logika, fiqih, tasawuf dan akhlak. Sebagian besar dari buku-bukunya itu berbahasa Arab, 

danyang lain ditulis dalam bahasa persi (Iran).  

Menurut Sulaiman Dun-Ya, dalam buku “Al-Haqieqah Finazhar Al-Ghazali“. Bahwa 

jumlah karya tulis Al-Ghazali sebanyak 300 buah.94 

Secara ringkas, karya Al-Ghazali dapat dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. di bidang filsafat dan ilmu kalam antara lain : 

Maqashid Al-Falasifah (Tujuan Para Filosof), Tahafut Al-falasifah (kekacauan para 

filosof), Al-Iqtishad Fi Al-I’tiqad (modernisasi dalam aqidah), Tahafut Al-Falasifah 

(kekacauan para filosof). 
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       2. di bidang agama antara lain : 

a. Al-Munqiz Minadl-Dhalal (pembebas dari kesesatan) 

b. Minhaj Al-Abidin (jalan mengabdikan diri kepada tuhan) 

c. Al-Adab Fid-Dien (sopan santun keagamaan) 

d.  Al-Fatwa (beberapa fatwa)  

       3. di bidang akhlak dan tasawuf antara lain : 

a. Ihya Ulumuddin (menghidupkan ilmu-ilmu agama) 

b. Kmiya As-Sa’dah (kimianya kebahagiaan) 

c. Kitab Al-Arba’in (empat puluh prinsip baik) 

d. Akhlak Al-Baroro (prilaku orang-orang baik) 

e. At-Tibrul Maskub Fi Nashihatil Mulk (emasi yang sudah di tatah untuk 

menasehati para penguasa) 

f. Al-Mustashfa Fil-Ushul (kitab mustahsfa untuk ushul) 

g. Misykat Al-Anwar (Relung-Relung Cahaya) 

h. Ayyuhal Walad (Wahai Anakku) 

i. Ar-Risalah Al-Adiniyah (Risalah Tentang Soal-Soal Bathin) 

       4.  Di Bidang Filsafat Antara Lain : 

a. Al-Ma’arif Al-Aqliyah (Bidang Pengetahuan Yang Rasional) 

b. Mizana Al-Amal (Timbangan Perbuatan) 

c. Mahkumun Nadzhr (Hukum Dalam Hal Memandang) 

d. Mi’yar Al-Ilm ( Hukum Dalam Hal Memandang) 

        5. Di Bidang Politik Dan Kenegaraan antara lain : 



 

a. Al-Mustazhiri (Fadilah Bathiniyah Wa-Fadlaitul Mustazhiriyah (Keutamaan-

Keutamaan Yang Bersifat Lahiriyah dan Bathiniyah) 

b. Sirr Al-Alamin (Rahasia Dua Dunia Yang Berbeda) 

c. Fathihat Al-Ulum (Pembuka Pengetahuan) 

d. Al-Wajiz (Tentang Hukum) 

e. Suluk As-Shalthanah (Cara Menjalankan Pemerintahan) 

f. Bidayat Al-Hidayah (Permulaan Pemimpin) 

g. Mufasshal Al-Khilaf (Pembuka Segala Tantangan) 

h. Nashihat Al-Muluk ( Nasehat Untuk Kepala-Kepala Negara) 

i. Qisthas Al-Mustaqiem (Timbangan Yang Benar) 

j. Ad-Daraj (Tangga Kebenaran) 

k. Hujjat Al-Haq (Dalil Untuk Kebenaran) 

 Dari sekian banyak karya-karya Al-Ghazali tersebut yang paling terkenal atau 

termashur antara lain : 

       1. Al-Munqidz Minadl- Dhalal (Pembebasan Dari Kesesatan)  

Buku ini membahas tentang masa kehidupan berfikirnya, studinya, dan karangannya 

sampai pada keyakinan. Dijelaskan pula pendirian beliau terhadap empat golongan pencari 

kebenaranyaitu mereka yang menerjunkan diri sebagai Mutakallim, golongan Bathiniyah, 

para Filosof dan sufi.95 

Buku ini merupakan uraian yang nyata dan terpercaya tentang kehidupan Al-Ghazali 

dan perkembangan intelektualnya. Di dalam buku ini juga terdapat berbagai isyaratyang 

harus di jadikan penjelas teks dimana Al- Ghazali telah menjelaskan bagaimana filosofis 

menghantarkan manusia kepada pengetahuan-pengetahuan inderawi dan prinsip-prinsip 
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rasional tidak dapat menghantarkan manusia kepada kepastian mutlak yang diharapkan para 

filosof.  

       2. Maqhsid Al-Falasifah (Maksud Para Filosof) 

Maqhasid Al-Falasifah adalah karangan Al-Ghazali yang pertama di tulisnya pada 

saat pikirannya masih segar ketika beliau masih berusia 25-28 tahun.96Buku ini menerangkan 

masalah-masalah filsafat secara wajar dengan tidak ada bantahan, buku ini juga menguraikan 

ajaran-ajaran filsafat ternama ajaran Aris Toteles dan pengikutnya. Berkenaan dengan 

masalah logika, keTuhanan. Al-Ghazali sendiri dalam karyanya ini bersikap tidak memihak 

dan mengemukaan pendapat pribadinya. Bahkan buku dimaksudkan untuk menguraikan 

tujuan para filosof sesuai dengan judulnya.  

       3. Tahafut Al-Falasifah (Kekacauan Para Filosuf) 

Buku dikarang beliau ketika berumur 35-38 tahun. Ketika beliau berada di kota 

Baghdad. Dari kitab inilah ia memberikan kritik yang tajam terhadap sistim filsafat yang 

telah di terangkan di dalam kitab Mahasid Al-Falasifah.97 Buku ini berisikan kritiknya yang 

hebat terhadap ilmu Filsafat, sehingga cukup menggoncangkan para filosof. Karena dengan 

dasar inilsh Al-Ghazali mengadakan kecaman yang hebat terhadap filsafat, terutama 

dikalangan filosof arab penganut Aristotelenisme.  

 Ia hanya membuktikan kepada para filosof tersebut bahwa mereka tidak mampu 

memecahkan persoalan-persoalan ke-Tuhanan. Selain sekedar ajaran-ajaran Metafisika yang 

keliru.di dalam buku Tafut Al-Falasifah ini Al-Ghazali juga membahas masalah-masalah 

aqidah dan menunjukkan kekeliruan para filosof, khususnya pendapatnya mereka yang 

mengatakan bahwa alam adalah yang terdahulu , Allah SWT. Hanya mengetahui totalitas saja 
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dan kebangkitan terhadap ruh saja. Yang jelas kritikan tersebut tetap dalam ruang lingkup 

akal budi yang digunakan para filosof itu sendiri.  

      4. Ihya’ Ulumuddin (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama) 

Pada buku inilah yang merupakan buku tasawuf yang berisi ilmu-ilmu keislaman dan 

bertujuan untuk memupuk kebahagiaan hati dan inilah buku Al-Ghazali tentang akhlak. 

Dalam buku Al-Ghazali yang lain, bahwa kitab Ihya’ Ulumuddin adalah salah satu kitab yang 

terbesar di antara karangannya dan dikarang beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah 

antara Syam, Yerussalem, Hejaz, dan Thus. Buku berisi panduan indah antara fiqh, tasawuf 

ndan filsafat, kitab inilah yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin dan bahkan di 

kalangan Dunia Barat dan luar islam.98 

Dari buku inilah satu penyebab sehingga beliau amat terkenal sebagai ilmuan, dan 

bahkan beliau mempunyai pengaruh yang besar, baik di Timur maupun di Barat sehingga 

beliau di hormati dengan diberi gelar “Hujjatul Islam” (bukti islam) dan di sebut juga muslim 

terbesar sesudah Muhammad.99 

D. Pokok Pemikiran Al-Ghazali 

       1. Epistemologi 

Sebagaimana dijelaskan Al-ghazali dalam bukunya Al-Munqidz Minadl Dlalal. Ia 

mencari kebenaran yang sejati yaitu kebenaran yang diyakininya betul-betul merupakan 

kebenaran., seperti kebenaran sepuluh lebih banyak dari tiga. Pada mulanya Al-Ghazali 

beranggapan bahwa pengetahuan itu adalah hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera. 

Diumpamakan bayangan itu berpindah tempat. Demikian pula bintang-bintang di langit, 
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kelihatannya kecil tetapi perhitungan menyatakan bahwa bintang-bintang itu lebih besar 

daripada bumi.  

 Karena tidak percaya pada panca indera Al-Ghazali kemudian meletakkan 

kepercayaan pada akal, tetapi akal juga tidak dapat di percaya. Menurut Al-Ghazali ketika ia 

bermimpi melihat hal-hal yang kebenarannya betul-betul namun setelah bangun ia sadar 

bahwa apa yang dilihat benar itu sebetulnya tidak benar. Alasan lain yang membuat Al-

Ghazali terhadap akal goncang, karena ia melihat bahwa aliran-aliran yang menggunakan 

akal sebagai sumber pengetahuan ternyata menghasilkan pandangan-pandangan yang 

bertentangan yang sulit diselesaikan dengan akal. Artinya akal pada dirinya membenarkan 

pandangan-pandangan yang bertentangan itu. Ketika itu ia berhasil membuktikan adanya 

pengetahaun yang lebih tinggi daripada akal secara aktual. Akhirnya Al-Ghazali mengalami 

puncak kesangsian karena ia tidak menemui sumber pengetahuan yang dapat dipercayai. 

Tetapi dua bulan kemudian dengan cara tiba-tiba Tuhan memberikan Nur yang disebut juga 

oleh Al-Ghazali ma’rifah kedalam hatinya sehingga ia merasa sehat dan dapat dapat 

menerima kebenaran pengetahuan. Dengan demikian bagi Al-Ghazali bahwa intuisi lebih 

tinggi dan lebih dipercaya daripada akal untuk menangkap pengetahuan yang betul-betul 

diyakini kebenarannya. Sumber pengetahuan tersebut dinamakan juga al-nubuwwat yang 

pada nabi disebut wahyu dan pada biasanya berbentuk ilham.100 

 Menurut Al-Ghazali lapangan filsafat itu ada enam yaitu matematika, logika, politik, 

fisika, etika dan metafisika. Matematika tidak bertentangan dengan agama, karena ilmu itu 

hasil pembuktian pikiran yang tidak dapat diingkari sesudah dipahami dan diketahui tetapi 

ilmu tersebut menimbulkan dua keberatan yaitu :  
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a. karena kebenaran dan ketelitian matematika, maka boleh jadi ada orang yang 

mengira bahwa semua lapangan filsafat demikian pula adanya/keadaannya termasuk 

dalam bidang ke-Tuhanan.  

b. Sikap yang timbul dari pemeluk islam yang bodoh, yaitu menduga bahwa untuk 

menegakkan agama harus mengingkari semua ilmu yang berasal dari filsafat. 

 Logika menurut Al-Ghazali juga tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Logika 

berisi penyelidikkan tentang dalil-dalil pembuktian, sylogisme, syarat-syarat pembuktian, 

definisi-definisi dan sebagainya. Semua persoalan tidak perlu diingkari sebab masih sejenis 

yang dipergunakan mutakallimin meskipun kadang-kadang berbeda istilah. Bahaya yang 

ditimbulkan oleh logika, karena syarat-syarat pembuktian bisa menimbulkan keyakinan. 

Maka syarat-syarat pembuktian tersebut juga menjadi pendahuluan dalam persoalan ke-

Tuhanan sedangkan sebenarnya tidak demikian.  

 Ilmu Fisika menurut Al-Ghazali membicarakan tentang planet-planet, unsur-unsur 

tunggal, seperti air, udara, api dan tanah, kemudian benda-benda tersusun, tumbuhan, hewan, 

logam, sebab-sebab perubahan pelarutannya. Pembahasan tersebut sejenis dengan 

pembahasan kedokteran, yaitu menyelidiki tubuh manusia, anggota-anggota badannya dan 

reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Sedangkan agama tidak mengisyaratkan 

mengingkari ilmu kedokteran, maka demikian pula ilmu fisika juga tidak perlu diingkari, 

karena ala mini dikuasai dan bekerja oleh Tuhan , zat, penciptanya.  

 Ilmu politik juga tidak bertentangan dengan agama menurut Al-Ghazali, karena 

semua pembicaraan para filosof tentang ilmu ini kembali kepada hukum kemaslahatan yang 

masih ada konteksnya dengan urusan-urusan kekuasaan dunia. Para filososf mengambilnya 

dari kitab-kitab Allah SWT. Yang diturunkan kepada Nabi dan hikmah-hikmah (kata-kata 

mutiara) yang biasa di pakai oleh para wali yang dahulu.  



 

 Sedangkan ilmu etika menurut Al-Ghazali bahwa seluruh pembicaraan para filosof 

mengenai ilmu etika ini kembali kepada pembatasan-pembatasan sifat-sifat jiwa dan beberapa 

pengertiannya, menyebutkan jenis dan macam ragamnya. Bagaimana cara mengobati dan 

melatihnya. Mereka mengambilnya dari golongan sufi dan melatih jiwa mereka ini 

tersingkaplah dari etika jiwa, cacat-cacat jiwa dan berpekerjaan jiwa akan sesuatu yang telah 

mereka jelaskan. Kemudian cara yang seperti ini di ambil oleh para filosof, mereka tidak 

menepati dalil-dalil yang telah mereka syaratkan dalam ilmu mantiq, sehingga demikian 

banyak terjadi berbagai perselisihan paham dikalangan mereka sendiri mengenai ilmu ini. 

       2. Moral 

 Dalam karya Al-Ghazali persoalan akhlak be;um menjadi masalah pokok, hanya 

dalam satu karya masa awalnya Mizan Al-A’mal, akhlak merupakan bahan pemikiran utama. 

Kebanyakan karya-karya akhirnya bersifat moralitas yang menjamin kehidupan sempurna. 

Adapun teori etika yang dikembangkan oleh Al-Ghazali terhadap ilmu ini pada karya 

terakhirnya setelah ia menjadi sufi tidak lagi menggunakan ungkapan ‘ilm akhlak, tetapi 

dengan ‘ilm thariq al-akherat (ilmu jalan akherat), satu jalan yang dilalui para Nabi dan 

leluhurnya yang shaleh (Al-Salaf al-Shalih) ia juga menanamkannya dengan ilmu agama 

praktis.  

Menurut Al-Ghazali ada 3 teori penting mengenai tujuan mempelajari akhlak yaitu : 

a. mempelajari akhlak sekedar sebagai studi murni teoritis yang berusaha memahami 

cirri kesusilaan (moralitas), tetapi tanpa maksud mempengaruhi perilaku orang 

yang mempelajarinya. 

b. mempelajari akhlak sehingga akan meningkatkan sikap dan perilaku sehari-hari. 

c. karena akhlak terutama merupakan subyek teoritis yang berkenaan dengan usaha 

menemukan kebenaran tentang hal-hal moral, maka dalam penyelidikkan akhlak 



 

harus terdapat kritik yang terus menerus mengenai standar moralitas yang ada, 

sehingga akhlak menjadi suatu subyek yang praktis seakan-akan tanpa maunya 

sendiri.  

Dari ketiga teori di atas Al-Ghazali setuju dengan teori yang kedua, prinsip-prinsip 

moral di pelajari dengan maksud menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari, Al-

Ghazali menegaskan bahwa pengetahuan yang tidak diamalkan tidak lebih daripada 

kebodohan. Berdasarkan pendapatnya ini dapat dikatakan bahwa akhlak yang dikembangkan 

Al-Ghazali bercorak teologis (ada tujuannya), sebab ia menilai amal dengan mengacu kepada 

akibatnya. Corak etika ini mengajarkan , bahwa manusia mempunyai tujuan yang agung yaitu 

kebahagiaan di akhirat dan bahwa amal itu baik kalau ia menghasilkan pengaruh pada jiwa 

yang membuatnya menjurus pada tujuan tersebut, dan dikatakan amal buruk kalau 

menghalangi jiwamencapai tujuan itu. Bahkan amal ibadah seperti sholat dan zakat adalah 

baik di akibatkan baik bagi jiwa. Derajat baik atau buruk berbagai amal berbeda, oleh sebab 

perbedaan dalam hal pengaruh yang di timbulkannya dalam jiwa pelakunya.  

       3. Jiwa 

 Manusia menurut Al-Ghazali diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang 

terdiri dari jiwa dan jasad. Jiwa yang menjadi inti hakikat manusia adalah makhluk spiritual 

rabbani yang sang halus. Istilah-istilah yang digunakan Al-Ghazali adalah qalb, ruh, nafs dan 

‘aql. 

 Jiwa bagi Al-Ghazali adalah suatu zat (jauhar)dan bukan suatu keadaan atau aksiden 

(‘ardh) sehingga ia ada pada dirinya sendiri, jasadalah yang bergantung pada jiwa dan bukan 

sebaliknya. Jiwa berada di alam spiritual sedangkan jasad berada di alam materi. Jiwa bagi 

Al-Ghazali berasal sama dengan malaikat bersifat illahiyah. Jiwa tidak berawal dengan 

waktu, seperti menurut Plato dan filsuf lainnya. Tiap jiwa pribadi diciptakan oleh Allah SWT 



 

alam alas (‘alam al-arwah) pada saat benih manusia memasuki rahim, jiwa lalu dihubungkan 

dengan jasad. Setelah kematian jasad musnah tetapi jiwa tidak, ia tetap dan tidak terpengaruh 

dengan kematian tersebut kecuali kehilangan tempatnya. Jiwa memiliki kemampuan 

memahami, sehingga persoalan ke-Nabian, perbuatan manusia, dan seluruh berita tentang 

akhirat membawa makna dalam kehidupan manusia. Tidak demikian halnya dengan fisik, 

sebab apabila fisik manusia mempunyai kemapuan memahami obyek-obyek lainnya juga 

mesti mempunyai kemampuan memahami, kenyataannya tidak demikian.  

 Menurut Al-Ghazali  para filsuf muslim meyakini keabadian jiwa, tetapi pembuktian 

mereka dengan akal hanya bisa bertaraf kemungkinan. Bagi Al-Ghazali jiwa yang berasal 

dari illahi mempunyai potensial kodrati (Ash al-Fitrah) yaitu kecenderungannya kepada 

kebaikan dan keengganan kepada kekejian. Pada waktu lahir ia merupakan zat yang bersih 

dan murni dengan esensi malaikat sedangkan jasad berasal dari alam al-khalq. Karena itu 

kecenderungan jiwa rindu akan alam atas dan ingin mendapingi para malaikat namun kerap 

diredam keinginan duniawi.  

 Mengenai hubungan jiwa dan jasad dari segi pandangan moral menurut Al-Ghazali 

bahwa setiap jiwa bisa mendapatkan bekal lagi hidup kekalnya. Jiwa merupakan inti hakiki 

manusia dan jasad hanyalah alat baginya untuk mencari bekal dan kesempurnaan karena 

jasad sangat diperlukan bagi jiwa maka ia harus dirawat baik-baik.  

 Semua yang ada pada jasad menurut Al-Ghazali merupakan “pembantu” jiwa. 

Sebagian dari pembantu itu terlihat nyata, seperti tangan, kaki, dan bagian-bagian tubuh luar 

dan dalam yang lain.  

 

 



 

       4. Metafisika  

 Pada lapangan metafisika Al-Ghazali memberikan reaksi keras terhadap Neo-

Platonisme islam. Menurutnya banyak sekali kesalahan filsuf karena mereka tidak teliti 

seperti halnya dengan lapangan logika dan matematika. Untuk itu Al-Ghazali mengecam 

secara langsung dua tokoh Neo-Platonisme yakni Al-Farabi dan Ibn Sina dan secara tidak 

langsung terhadap guru mereka Aris Toteles. Menurut Al-Ghazali bahwa para pemikir bebas 

tersebut ingin meninggalkan keyakinan-keyakinan islam dan mengabaikan dasar-dasar 

pemujaan ritual dengan menganggapnya tidak berguna bagi pencapaian intelektual mereka. 

Pengaruh Al-Ghazali dikalangan kaum muslimin sangat besar sekali sehingga 

menurut pandangan para ahli ketimuran di dunia barat agama islam digambarkan oleh 

kebanyakan kaum muslimin berpangkal pada konsepsi Al-Ghazali. Dari sekian karangannya 

telah dibaca oleh berjuta-juta manusia barat dan timur mereka mengambil manfaat dari 

pemikirannya.  

Dalam karyanya yang terkenal “Ihya Ulumuddin” penuh dengan mutiara-mutiara 

kebijakan dan ditaburi dengan penafsiran-penafsiran sufistik dan filosofis, sehingga ustada 

Muhaddits Zainuddin Iraqy berpendapat Al-Ghazali sebagai seorang ulama telah berhasil 

dalam upayanya untuk meringkaskan dan kadang-kadang menjelaskan ajaran-ajaran Al-

Qur’an dan Hadist dalam karya abadinya disamping Al-Qur’an dan hadist juga merupakan 

buku yang praktis dari agama sejati yang ada.101 

Selanjutnya Imam Nawawi, mengatakan “tidak ada buku sehebat yang pernah ditulis 

sebelumnya, dan tak ada yang dihasilkan hari ini”. Juga mengenai karya di atas Syekh 

Muhammad Karzony menilai “pengetahuan manusia dan segenap pengetahuan bisa 

dihidupkan kembali berdasarkan materi yang terkandung dalam materi buku ini.  
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Sayyid Amir menulis dalam bukunya “The Spirit Of Islam” mengatakan : bahwa Al-

Ghazali mengajukan skema hidup yang dianggapnya membentuk lintasan tariqoh yang benar, 

menuju puncak “pencapaian keakraban dengan Allah yang maha kuasa” dan kedamaian 

terakhir didalam penglihatan yang indah. Ucapannya tentang semua alam ciptaan Allah tidak 

lain merupakan gema Al-Qur’an.102 

Bukunya yang lain , Al-Muqidz Minadl Dlolal (penyelamat dari kesesatan) berisi 

sejarah perkembangan alam pikirannya dan mencerminkan sikapnya yang terakhir terhadap 

bermacam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Banyak penulis modern yang mengikuti jejak 

Al-Ghazali dalam menulis Autobiografi.  

Di antaranya adalah Fascal sebagaiman dikatakan oleh Asin Palacios : Pascal banyak 

persamaannya dengan Al-Ghazali dalam pendiriannya, bahwa pengetahuan-pengetahuan 

agama tidak bisa diperoleh dari akal pikiran tetapi harus berdasarkan hati dan rasa”.103 

Dalam konsep tasawufnya Al-Ghazali menyerukan agar manusia harus membentengi 

diri dari sifat ego yang berlebihan disebabkan akan menghambat pengenalan atau 

pengetahuan tentang Tuhan disediakan bagi mereka yang oleh nalar suatu karunia dari sang 

pencipta. Pendapatnya ini didukung Dr. Alexis Carell, seorang pemenang hadiah nobel 

dibidang fisiologi mengatakan, “meskipun peradaban ilmiah telah maju tetapi kepribadian 

manusia justru larut. Lanjut ia meyakini bahwa dengan berdoa makhluk manusia berupaya 

memperbesar energi mereka yang terbatas.104 

Selanjutnya dalam bidang filsafat konon menurut para sebagian ahli selidik dan 

orientalis barat berpendapat bahwa “keragua-raguan Deskrates” adalah juga mendapat 

pengaruh dari keraguan Al-Ghazali, sebagaimana pernyataan beliau , “ keraguan 
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mengantarkan kita pada kenbenaran”.105ini dikuatkan juga oleh seorang cendikiawan muslim 

yang berkunjung ke perpustakaan Deskartes di Prancis. Ia menemukan naskah terjemahan 

karya Al-Ghazali, Al-Munqid Minadl Dholal. Dalam bahagian mengenai keraguan, Deskartes 

member dengan tulisan tangan sebagai berikut : “Pindahkan ini ke dalam metode kita” 

Di antara pengaruh Al-Ghazali di Indonesia melalui kitab Ihya Ulumuddin sangat 

besar sekali. Seorang ulama tanah air Syeh Abdus Samad Al-Palembangi di ujumh abda 18 

telah mengambil ini sari dari kitab di atas dan menyalinnya kedalam bahasa melayu dengan 

nama “Siarus Salikin”. Bahwa buku tasawuf modern yang dikarang oleh Hamka, seperti yang 

di katakannya juga mengambil intisari dari Ihya’ Ulumuddin.  

Dalam lapangan politik diuraiakan oleh Zainal Abidin Ahmad, bahwa sejak raja-raja 

dahulu mulai dari Aceh, Sumatera Barat (Imam Bonjol), Palembang, telah mendapat 

pengaruh dari pemikiran politiknya. Memadukan konsep politik dan tasawuf bagi para raja 

waktu itu.  

juga boleh dikatakan jika kita melihat figure H. Agus Salim, Dr. A. Karim Amrullah 

dan lain sebagainya adalah kelanjutan dari mata rantai pemikiran politiknya yang telah lama 

mengendap di Indonesia semenjak abad-abad lalu.  
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BAB IV 

KONSEP ETIKA SUFISTIK DALAM PEMIKIRAN  AL-GHAZALI 

 

A. Konsep Etika Sufistik Menurut Al-Ghazali 

Salah satu karakteristik tasawuf ialah peningkatan moralitas/etika. Oleh karena itu, 

tasawuf mempunyai kaitan erat dengan teori-teori moral yang lazim yang disebut dengan 

etika/moralitas.106 pada teori etika al-Ghazali pada umumnya ditulis setelah menempuh hidup 

jalan sufi. Dalam tradisi sufi seorang manusia tidak hanya memperhatikan hal yang bersifat 

lahir, tetapi juga sesuatu yang bersifat batin yang kesemuanya itu tidak terlepas dari masalah 

hawa nafsu dan penyakit jiwa. 

Bisa dikatakan, Al-Ghazali adalah orang pertama yang memproklamirkan kajian 

tentang etika. Studi-studi tentang etika sebelumnya tidak begitu sempurna sampai akhirnya 

beliau menggelutinya dengan memberikan penjelasan dan sistematika yang runtut dan 

pemahaman yang mendalam. Dialah orang Islam yang pertama kali membukukan disiplin 

etika dengan kajian filosofis. Beliau menyusunnya berdasarkan semangat keislaman sufistik 

dan menggunakan berbagai studi filosofis. 

 Al-Ghazali merupakan tokoh yang memainkan peranan penting dalam memadukan 

sufisme dengan syariah, yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah bagian dari efek atas 

ketertarikannya terhadap sufisme sejak berusia masih belia. Ia juga tercatat sebagai sufi 

pertama yang menyajikan deskripsi sufisme formal dalam karya-karyanya. 

Dalam pemikiran pokok etika al-Ghazali yang akan dibahas selanjutnya tidak terlepas 

dari masalah yang ada dalam tradisi sufi itu sendiri dimana al-Ghazali menekankan perbuatan 

yang bersifat batin dan kebebasan manusia dari segala hawa nafsu yang akan merusak segala 

bentuk kewajiban agamanya. Mengenai hubungan pemikiran pokok etika al-Ghazali 
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mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas masalah nilai baik dan buruk dan 

perbedaannnya berhenti pada tataran teori dan lahir saja, akan tetapi al-Ghazali bergerak 

sampai pada tataran praktis dan batin.  

Al-Ghazali mengalami kehidupan sufi dengan cara unik dan berbeda dengan bentuk-

bentuk tasawuf yang lazim pada masanya. Ia tidak tertarik terhadap cara yang 

mempergunakan perantaraan seorang syeikh sebagai panutan maupun aturan-aturan ketat 

yang harus dijalani oleh mereka yang ingin menuju Allah swt. Menurut al-Ghazali, 

Rasulullah saw adalah satu-satunya manusia yang paling layak untuk dijadikan panutan, 

pembimbing, pendidik atau guru. Maka tidak salah kalau al-Ghazali dalam membangun 

mazhab etika selalu bersandarkan dengan syariat agama. 

 Di dalam kitab nya Ihya Ulum al-Din ia menggambarkan secara singkat mengenai 

kondisi moral itu, sebab musababnya dan menjelaskan permasalahan pokoknya.  

Dalam membahas etika, beliau juga menyumbangkan pemikirannya yang luar biasa, 

salah satunya lewat karyanya Ihya’ Ulum Al-Din yang sangat terkenal. ia menggambarkan 

secara singkat mengenai kondisi moral itu, sebab musababnya dan menjelaskan permasalahan 

pokoknya Pemikirannya ini sampai saat ini digunakan sebagai rujukan bagi banyak orang 

untuk ber etika dengan baik. 

a. Tawakkal 

Al-Ghazali berkata : 

Maqam tawakkal terdiri atas ilmu, had, dan amal. 

Hal merupakan salah satu komponen maqam tawakkal, karena tawakkal dengan 

melakuka tahqiq merupakan ungkapannya. Sedangkan ilmu merupakan dasarnya dan amal 

merupakan buahnya. 



 

Tawakkal bermakna berserah diri. Tawakkal dalam tasawuf dijadikan washilah untuk 

memalingkan dan menyucikan hati manusia, agar tidak terikat dan tidak ingin dan 

memikirkan keduniaan serta apa saja selain Allah SWT. Pada dasarnya makna atau konsep 

tawakkal dalam dunia tasawuf berbeda dengan konsep agama. Tawakkal menurut para sufi 

bersifat fatalis/majbur yakni menggantungkan segala sesuatu pada takdir dan kehendak Allah 

SWT.107 

Tawakkal adalah pecahan kata dari wakalah (perwakilan). Dikatakan : wakkala 

amrahu ilaa fulan yakni ia menyerahkan urusan kepadanya dan bersandar kepadanya dalam 

urusan itu. Orang yang diserahi urusan itu di sebut wakil. Sedangkan orang yang 

menyerahkan urusan itu disebut sebagai orang yang berserah diri kepadanya apabila dia 

merasa tenang dengannya dan percaya kepadanya tanpa menuduhnya curang dan tidak 

menganggapnya kurang mampu. Jadi, arti tawakkal adalah bersandarnya hati kepada wakil 

semata-mata.  

Jika telah mengetahui tawakkal dari permisalan ini maka analogikakanlah tawakkal 

kepada Allah. Jika diri anda telah sepenuhnya meyakini akan kesempurnaan pengetahuan dan 

kekuasaan-Nya juga kesempurnaan kasih saying-Nya terhadap hamba dan bahwa tidak ada 

kekuatan, pengetahuan ,kasih saying, dan perhatian yang dapat menandingi apalagi melebihi 

kekuatan, pengetahuan, kasih saying dan perhatian-Nya, maka hati anda pasti akan 

bertawakkal kepada-Nya semata dan tidak akan mengalihkan pandangan kepada selain-Nya, 

termasuk kepada kekuatan dan kemampuan anda sendiri. Sesungguhnya tidak ada kekuatan 

dan daya kecuali dengan pertolongan Allah. Daya merupakan ungkapan tentang gerakan 

sedangkan kekuatan merupakan ungkapan tentang kemampuan. Jika anda tidak mendapati 

keadaan ini di dalam diri anda maka sebabnya adalah salah satu dari di antara dua hal: 
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lemahnya keyakinan terhadap salah satu dari empat sifat tersebut, atau lemah dan sakitnya 

hati akibat di dominasi rasa takut dan bimbang yang muncul karena berbagai keraguan yang 

menguasainya. Jadi, tawakkal tidak akan terwujud dengan baik kecuali dengan kekuatan hati 

dan kekuatan keyakinan secara padu. Sebab dengan keduanya akan tercapai ketenangan hati 

berbeda dengan keyakinan. Banyak orang yang yakin tetapi tidak tenang.  

b. Sabar  

 Sabar adalah suatu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim dalam 

masalah dunia dan agama. Sebagai muslim wajib meneguhkan hatinya dalam menanggung 

segala ujian dan penderitaan dengan tenang. Hendaklah kita senantiasa ingat kepada Allah, 

ingat akan kekuasaan Allah dan kehendak-Nya yang tidak seorang pun dan apapun yang 

dapat menghalangi-Nya, bahkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini baik yang dianggap 

oleh manusia sebagai musibah dan bencana yang merugikan, maupun yang dirasakan sebagai 

rahmat dan nikmat yang menggembirakan, maka itu semua adalah dari Allah SWT dan bukan 

kemauan manusia semata.108 

 Al-Ghazali berkata:  

“Allah menyebutkan orang-orang yang sabar dengan berbagai sifat dan menyebutkan 

kesabaran di dalam Al-Qur’an lebih dari Sembilanpuluh tempat. Bahkan Allah 

menambahkan keterangan tentang sejumlah derajat yang tinggi dan kebaikan, dan 

menjadikannya sebagai buah dari kesabaran”.  

Firman Allah : 
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“ Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika dia 

menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu?" dan orang-orang 

munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.” ( QS. 

Ahzab, ayat 17) 

 Dari ayat di atas kita memperoleh pelajaran, hendaknya kita senantiasa bersabar 

menghadapi segala macam musibah dan bencana, dan hendaknya kita bersyukur bila musibah 

itu sudah dihindarkan dari kita, dan hendaknya kita selalu memberikan penilaian yang baik 

dengan landasan bahwa semua yang terjadi itu selalu memberikan penilaian yang baik dan 

semua yang terjadi itu selalu ada hikmahnya bagi kita semua, baik yang nampaknya baik bagi 

manusia maupun yang buruk  namun dibalik itulah yang di anggap baik menurut kehendak 

Allah SWT.  

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan bahwa hakikat sabar adalah prilaku (khuluq) 

jiwa yang mulia yang dapat menahan dari perbuatan yang tidak baik, kekuatan jiwa yang 

dapat mendatangkan kesalehan bagi dirinya dan kelurusan perbuatannya.109 

 Sabar berdasarkan 3 kenyataan yg penting : 

1. Menahan diri untuk menghindarkan dari segala perbuatan jahat, dan dari menuruti 

hawa nafsu yang angkara murka, dan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang 

mungkin dapat menjerumuskan diri ke dalam jurang kehinaan dan merugikan nama 

baiknya seseorang. Maka ketika dihembus badai syahwat yang menggoncangkan 
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i’tiqad dan iman hanya sabar lah yang menetapkan iman dengan memaksakan diri 

supaya berhenti di perbatasan syara’ maka sabar yang menyelamatkan iman kita.  

2. Sabar dalam menjalankan kesusahan dalam menjalankan suatu kewajiban yakni sabar 

dalam melakukan ibadat. Adapun sabar dalam melakukan ibadat dasarnya adalah 

prinsip-prinsip islam yang lazim, pelaksanaan dan penekunannya perlu kepada 

kesanggupan dan latihan. Shalat misalnya, adalah kewajiban yang diperlukan 

kesabaran dalam melaksanakannya secara rutin.  

3. Sabar dalam arti menahan diri dari kemunduran yakni menahan diri seperti dikala 

membela kebenaran, melindungi kemaslahatan, menjaga nama baik bagi dirinya, 

keluarga, kelompok dan bangsa, sabar semacam ini disebut berani. Sabar dan 

beranilah pokok kebahagiaan. Sabar dalam mampu menahan diri dengan berusaha dan 

berikhtiar mengatasinya dengan lapang dada dan ikhlas.  

Islam menempatkan orang ditingkat derajat yang tinggi, bagi yang mampu 

menahan kesabaran terhadap musibah-musibah dunia. Orang yang sabar dan tekun 

menghadapi kesulitan hidup tanpa mengeluh kesana kemari, ia mendapat tempat 

derajat yang tinggi disisi Allah daripada orang yang selalu takut dengan musibah yang 

membayangi dirinya sendiri.  

Sabar dan syukur ada keterkaitan seperti keterkaitan yang ada antara ni’mat dan 

cobaan, dimana manusia tidak dapat terlepas dari keduanya. Karena syukur dengan amal 

perbauatan menuntut adanya kesabaran dalam beramal, maka kesabaran memiliki tiga 

macam: pertama, sabar akan ketaatan, kedua, dabar dari kemaksiatan, ketiga, sabar menerima 

cobaan. Oleh karena itu, sabar adalah separuh iman, sebab tidak satupun maqam iman kecuali 

pasti disertai dengan kesabaran.  

c. Syukur 



 

Syukur adalah termasuk salah satu maqam para penempuh jalan ruhani (salikin). 

Syukur juga tersusun dari ilmu, hal (kondisi spiritual) dan amal perbuatan. Ilmu adalah dasar 

lalu melahirkan hal (kondisi spiritual) sedangkan hal melahirkan amal perbuatan.  

Ilmu adalah mengetahui nikmat dari pemberi nikmat. Hal adalah kegembiraan yang 

terjadi karena pemberian nikmat-Nya. Sedangkan perbuatan adalah melaksanakan apa yang 

menjadi tujuan pemberi nikmat dan apa yang di cintai-Nya. Amal perbuatan tersebut 

berkaitan dengan hati, anggota badan dan lisan. Semua ini harus di jelaskan agar hakikat 

syukur dapat di pahami dengan benar Karena semua keterangan yang di kemukakan tentang 

definisi syukur kurang meliputi kesempurnaan maknanya.  

Allah berfirman: 

                   

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”.(QS. Al-baqarah: 

152) 

Adapun pendapat orang yang menyatakan bahwa syukur adalah pengakuan terhadap 

ni’mat pemberi ni’mat dengan penuh ketundukan maka pendapat ini memandang pada 

perbuatan lisan disamping sebagian keadaan hati. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa 

syukur adalah pujian atas pemberi kebaikan dengan menyebut kebaikan-Nya maka pendapat 

ini memandang kepada amal lisan semata-mata. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa 

syukur adalah senantiasa berada (I’tikaf) pada hamparan kebaikan hati (syuhud) dengan terus-

terusan menjaga kehormatan maka pendapat inilah yang paling mencakup makna syukur, dan 

hanya amal lisan tidak terliput di dalamnya.  



 

Seseorang belum dikatakan bersyukur kecuali dengan mengetahui bahwa semua yang 

ada di alam ini adalah berasal dari-Nya, jika terbesit keraguan dalam masalah ini di dalam 

diri seseorang maka tidak akan mengetahui nikmat dan pemberi nikmat sehingga tidak akan 

merasakan kegembiraan kepada pemberi nikmat semata tetapi justru bergembira kepada 

selain-Nya.110 

d. Zuhud 

Al-Ghazali berkata :  

“ketahuilah mungkin ada yang mengira bahwa orang yang zuhud adalah orang yang 

meninggalkan harta padahal tidak demikian. Karena meninggalkan harta dan 

menampakkan hidup prihatin sangat mudah bagi orang yang mencintai pujian 

sebagai orang zuhud. Betapa banya rahib yang memakan makanan sedikit dan selalu 

tinggal di biara yang tidak berpintu, tetapi tujuan kesenangan mereka adalah agar 

keadaan mereka diketahui orang dan mendapatkan pujian. Hal ini jelas tidak 

menunjukkan zuhud. Jadi, mengetahui kezuhudan merupakan hal yang musykil, 

demikian pula keadaan zuhud pada seorang yang zuhud”.111 

Kecintaan pada dunia yang membuat seseorang ingin selalu menumpuk harta, susah 

untuk membelanjakan harta di jalan Allah, hidup dengan bergelimang harta dan lain 

sebagainya. Terkadang dunia dan seisinya yang fana menjadi motif seseorang melakukan 

tindak asusila, kriminal, dan lainlain. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa dunia pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang ada atau yang dinikmati saat ini, sebelum kematian. 

Sementara segala sesuatu yang dinikmati setelah kematian adalah akhirat. Dunia harus 

dijauhi karena keberadaan dapat memutuskan hubungan hamba dengan tuhannya. Menurut 
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Imam al-Ghazali kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang dirasakan bukan karena ketaatan 

kepada Allah yaitu hanya disandarkan pada hawa nafsu. 

Memburu harta dunia bagaikan berburu di dalam hutan binatang buas dan berlayar 

didalamnya bagaikan berlayar di lautan buaya. Kegembiraan yang diperoleh darinya adalah 

kepedihan yang tertunda. Rasa sakitnya keluar dari rasa nikmatnya dan kesedihannya lahir 

dari kegembiraannya. Kegembiraan dan kesenangan yang berlebihan pada masa muda akan 

berubah menjadi azab dan penderitaan pada masa tua.112 

Ada tiga tanda kezuhudan yang harus ada pada batin seseorang :  

- Tidak bergembira dengan apa yang ada dan tidak bersedih karena hal yang hilang. Ini 

merupakan tanda zuhud harta. 

- Sama saja disisinya orang yang mencela dan orang yang mencacinya. Ini merupakan 

tanda zuhud dalam kedudukan. 

- Hendaknya selalu bersama Allah dan hati lebih banyak di dominasi oleh lezatnya 

ketaatan, karena hati tidak dapat terbebas sama sekali dari cinta, cinta dunia atau cinta 

Allah.  

Ahli ma’rifat berkata, “apabila iman terkait dengan dzahir hati maka ia akan 

mencintai dunia dan akhirat dan berusaha untuk keduanya, tetapi apabila iman telah merasuk 

kedalam lubuk hati maka ia akan membenci dunia”.113 

Banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist yang menerangkan tentang jeleknya dunia, 

perintah untuk tidak mencintainya dan ajakan untuk lebih mementingkan akhirat dari pada 

dunia, Buang semua kecintaan pada dunia dan jadikanlah dunia sebagai ladang akhirat 

dengan membelanjakan harta dijalan Allah. bahkan itu merupakan maksud dan tujuan diutus 

para nabi didunia. 
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Nabi Muhammad bersabda: 

 خطيئة كلّ  رأس الّدنيا حبّ        

“Cinta dunia adalah pangkal kesalahan” 

Melihat tercelanya dunia sudah semestinya seseorang berusaha untuk membuang 

dunia, yang dimaksud membuang dunia disini yaitu berusaha untuk tidak mencintai dunia 

dengan hidup zuhud, sederhana. Manusia sebagai makhluk berkebutuhan tidak akan lepas 

dari hal-hal yang berbau duniawi dengan itu juga saat menggunakan harta secukupnya baik 

dalam berpakaian, makanan, dan lain sebagainya. 

 Zuhud yang disyariatkan adalah meninggalkan keinginan terhadap sesuatu yang tidak 

bermanfaat untuk kehidupan akhirat, yaitu berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah. 

Menurut Imam al-Ghazali, hakikat sikap zuhud adalah membenci sesuatu dan 

menyukai hal lain. Dengan demikian orang yang meninggalkan sesuatu yang berbau duniawi 

dan membencinya serta menyukai akhirat, maka seseorang tersebut telah bersikap zuhud pada 

dunia dan tingkatan zuhud tertinggi adalah membenci segala sesuatu selain Allah, sampai-

sampai membenci akhirat.  Dalam pandangan Imam al-Ghazali zuhud dilakukan benar-benar 

niat untuk Allah, banyak orang yang meninggalkan harta lalu mengatakan bahwa ia telah 

memiliki sifat zuhud.114 

Sesungguhnya tidak seperti itu, karena orang yang meninggalkan harta dan hidup 

prihatin mudah dilakukan oleh orang yang ingin disebut sebagai orang yang zuhud. Banyak 

para pendeta (rahib) yang setiap harinya tidak pernah makan kecuali sedikit, tinggal dibiara 

yang tidak ada pintunya hanya agar dilihat orang lain bahwa ia menjalani hidup secara zuhud 

dan mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan seseorang 

yang memiliki sifat zuhud Selalu mengajari untuk hidup sederhana, didalam buku Menuju 
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Kesempurnaan Akhlak.115 dijelaskan keutamaan-keutamaan yang ada di bawah sikap 

sederhana ini mencakup; malu, tenang, sabar, dermawan, loyal, disiplin, optimis, lembut, 

berwibawa dan wara’. 

“Saat melihat anak kecil berpakaian dari sutera maka alangkah baik melarangnya. 

Anak kecil dijaga pergaulannya dengan anak-anak kecil yang membiasakan dirinya 

bersenang-senang, bermewah-mewahan dan memakai pakaian yang 

membanggakan.116 

Mencoba membiasakan diri sejak kecil atau untuk selalu hidup sederhana baik dalam 

berpakaian, makanan, rumah kendaraan dan jangan membiasakan bersenang-senang dan 

membiasakan hidup yang gelimangan harta. 

Jadi, tanda zuhud adalah tidak ada perbedaan kemiskinan dan kekayaan, kemuliaan 

dan kehinaan, pujian dan celaan, karena adanya dominasi keakraban dengan Allah.  

e. Wara’ 

Wara’ adalah sifat yang berisi kehati-hatian yang luar biasa dan tidak adanya 

keberanian untuk mendekati sesuatu yang bersifat haram, termasuk juga hal-hal yang sifatnya 

ragu-ragu atau subhat. Adapun makna wara’ secara rinci adalah meninggalkan segala hal 

yang tidak bermanfaat berupa ucapan, penglihatan, pendengaran, perbuatan, ide atau aktivitas 

lain yang dilakukan seorang muslim. Seorang salik hendaknya tidak hidup secara 

sembarangan, ia harus menjaga tingkah lakunya, berhati-hati jika berbicara dan memilih 

makanan dan minuman yang dikonsumsinya. 

Al-Ghazali berkata wara’ ada empat tingkatan: 
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Tingkatan pertama, wara’ orang-orang yang memiliki kelayakan moralitas yaitu 

setiap hal yang oleh fatwa harus di haramkan di antara hal yang masuk kedalam kategori 

haram mutlak yang bila dilanggar maka pelanggarannya dinilai melakukan kefasikan dan 

kemaksiatan.  

Tingkatan kedua, contohnya adalah setiap yang syubhat yang tidak wajib di jauhi 

tetapi di anjurkan untuk dijauhi. Sedangkan apa yang wajib di jauhi maka dimasukkan 

kedalam yang haram di antaranya apa yang dibenci untuk dijauhi karena bersikap wara’ 

darinya merupakan wara’ yang was-was.  

Tingkatan ketiga, yakni wara’ takut akan membawa kepada dosa. Kebanyakan hal-hal 

yang mengajak kepada hal-hal yang terlarang, hingga memperbanyak makan dan parfum bagi 

orang bujangan karena ia dapat menggerakkan syahwat kemudian syahwat mengajak kepada 

pikiran sedangkan fikiran mengajak kepada memandang dan memandang mengajak kepada 

yang lainnya.   

Wara’ memiliki batas awal yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan fatwa, yaitu 

menghindari setiap hal yang bukan karena Allah, di antara hal yang di ambil dengan syahwat 

atau di capai dengan cara yang makruh. Semakin ketat seseorang hamba terhadap dirinya 

semakin ringan pula bebannya pada hari kiamat.117 

 

f. Khauf dan Raja’ 

Menurut Al-Ghazali rasa takut (khauf) dan harap (raja’) merupakan dua buah sayap, 

yang dengan kedua sayap inilah orang-orang yang dekat dengan Allah terbang mencapai 

setiap maqam yang terpuji. Keduanya adalah kendaraan untuk melewati setiap rintangan 
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berat dalam perjalanan menuju akhirat. Tidak ada yang bisa menuntun ke dekat Tuhan yang 

Maha Pengasih jika dia sendiri jauh dari jalur, berat beban, dan diliputi oleh hal-hal yang 

tidak disukai hati dan memberatkan anggota badan kecuali secercah harapan. Tidak ada hal 

yang dapat menghalangi dari neraka jahim dan siksa yang pedih jika dia sendiri diliputi oleh 

berbagai syhawat dan kelezatan kecuali cemeti ancaman. Karena itu, diperlukan penjelasan 

tentang hakikat kedua hal ini dan jalan untuk bisa menghimpun keduanya merupakan dua hal 

yang kontradiktif.  

Ketahuilah bahwa rasa harap (raja’) merupakan salah satu maqam para penempuh jalan 

ruhani dan kondisi spiritual orang-orang yang mencari jalan it. Sifat ini disebut maqam 

apabila sifat tersebut telah tetap dan teguh. Sedangkan sifat yang lebih cepat berubah disebut 

kondisi spiritual.  

Raja’ (harapan) adalah kesenangan (irtiyah) hati untuk menantikan apa yang 

disenanginya. Tetapi sesuatu yang disenangi dan dinantikan itu haruslah memiliki sebab. Jika 

sebab-sebabnya tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui manfaatnya maka sebutan 

angan-angan lebih tepat untuknya ketimbang penantiannya, karena ia merupakan penantian 

tanpa sebab. Istilah khauf dan raja’ tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang serba 

mungkin padanya. Sedangkan sesuatu yang sudah pasti tidak bisa di sebut dengan dua istilah 

ini.  

Jadi istilah harapan hanya tepat untuk penantian sesuatu yang disenangi, yang telah 

disiapkan semua sebab-sebabnya yang masuk dalam kategori usaha hamba, sehingga tidak 

ada yang tinggal kecuali apa yang tidak masuk dalam kategori usahanya yaitu karunia Allah 

yang memalingkan segala hal yang dapat menumbangkan dan merusaknya. Jika seorang 

hamba menyemai benih iman dan mengairinya dengan air ketaatan, membersihkan hati dari 

rumput-rumput akhlak yang buruk, kemudian dia menantikan karunia Allah agar diteguhkan 



 

dalam ketaatan hingga kematian dan khusnul khatimah yang membawa ampunan, maka 

penantiannya itu adalah harapan yang hakiki dan terpuji bahkan dapat mendorongnya untuk 

senantiasa menjaga ketaatan dan melaksanakan segala tuntutan iman untuk menyempurnakan 

sebab-sebab ampunan hingga ajal tiba. Tetapi jika benih iman itu dibiarkan tanpa disirami air 

ketaatan atau membiarkan hati terlumuri oleh akhlak-akhlak yang rendah, tenggelam dalam 

berburu berbagai kelezatan dunia, kemudian dia menantikan ampunan, maka penantiannya ini 

adalah kedunguan dan keterpedayaan.  

Kebalikan rasa takut (khauf) adalah rasa aman, sebagaimana kebalikan harapan adalah 

putus asa. Demikian pula, celaan terhadap rasa putus asa sekaligus menunjukkan keutamaan 

harapan. Demikian pula celaan terhadap rasa aman sekaligus menunjukkan keutamaan rasa 

takut. Setiap seseorang yang berharap sesuatu yang disukai pasti takut jika apa yang di harap 

itu luput. Jika dia tidak takut keterluputannya maka dia berarti tidak mencintainya, sehingga 

dengan penantiannya itu tidak bisa disebut sebagai orang yang berharap. Rasa takut dan harap 

adalah saling berkaitan tidak mungkin salah satunya terlepas dari yang lain. 

g. Muraqabah dan Muhasabah 

 Muraqabah artinya senantiasa mengintip dan mengintai dari dekat apa-apa kemestian 

yang harus dilakukan menuju Tuhan. Sedangkan muhasabah artinya memperhitungkan 

keadaan diri sendiri supaya mendengar kelayakan menjadi murid. Dihitung apa kesalahan, 

apa kelalaian, apa kekurangan, sehingga dengan demikian naiklah ke tingkat yang lebih 

tinggi.118maka menjadi keharusan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari 

Akhir untuk tidak lalai melakukan muhasabah terhadap jiwanya dalam memperketat dalam 

berbagai gerak, diam, lintasan dan langkah-langkahnya.119 
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Muraqabah dan muhasabah. Muraqabah merupakan hasil pengetahuan dan 

pengenalan seorang terhadap Allah, hukum-hukum-Nya, serta ancaman-Nya. Menurut Imam 

Al-Ghazali dampak muraqabah bagi kehidupan manusia ialah dapat meningkatkan sikap 

mental, tersingkap dan terhindar dari yang meragukan dan selalu taat kepada Allah SWT. 

Muraqabah merupakan pokok pangkal kebaikan dalam hal ini di capai oleh seseorang 

yang apabila sudah mengadakan muhasabah (memperhitungkan) terhadap amal perbuatan 

sendiri. Apabila seseorang telah mengadakan intropeksi terhadap amal perbuatannya tentulah 

ia mengetahui tentang kelebihan dan kekurangannya, dengan mengetahui kekurangannya 

lahirlah keinginan untuk memperbaiki keadaan dirinya dengan mengikuti kebenaran serta 

memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya.  

 Dalam istilah tasawuf menurut Al-Qusyairi arti muraqabah ialah keadaan seseorang 

meyakini sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Tuhan mengetahui 

segala gerak gerik kita dan bahkan apa-apa yang terlintas di hati diketahui Tuhan. 

 Dengan keyakinan bahwa Allah selalu melihat segala gerak gerik dan tingkah laku 

kita maka akan timbullah semacam keinginan untuk selalu berbuat dalam tatanan norma-

norma agama. 

Berdasarkan refleksi di atas Imam Al-Ghazali dalam sejarah intelektualnya mencari 

kebenaran hakiki, mengambil ajaran tasawuf sebagai jalan yang mampu membawa kepada 

kebenaran hakiki. Dia mengatakan bahwa pemahaman pemikiran itu melalui hati.120 Hati 

yang bersih inilah yang akan memancarkan akhlak yang mulia (akhlak al-karimah) pada diri 

seseorang.  
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Memperhatikan berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa tasawuf pada 

hakikatnya adalah akhlak. Menurut Junayd dan Nuri, Tasawuf tidak tersusun dari praktek dan 

ilmu tetapi ia merupakan akhlak,siapapun yang melebihimu dalam nilai akhlak  berarti 

melebihi dalam tasawuf. Maksudnya ialah bertindak sesuai dengan perintah dan hukum Allah 

yang dipahami dalam pengertian rohaninya yang terdalam tanpa mengingkari bentuk-bentuk 

luarnya.121 

B. Peran Etika Sufistik Dalam Pembentukan Akhlak Al-Karimah 

Semenjak masa al-Ghazali, tasawuf merupakan salah satu pemikiran Islam yang 

berpengaruh hingga sekarang. Hampir seluruh etika Islam yang diyakini sekarang, metode 

dalam mendekatkan diri kepada Allah kesemuanya merupakan penafsiran dari kaum sufi. 

Penafsiran mereka telah mengakibatkan umat Islam lebih memperhatikan akhirat ketimbang 

dunia, dan lebih memperhatikan ritual ibadah ketimbang perjuangan dalam menegakkan 

keadilan sosial. 

Di dalam menyonsong kemajuan zaman, bangsa Indonesia harus memiliki moral 

kualitas unggul.bangsa yang unggul dalam perspektif islam adalah bangsa yang berakhlakul 

karimah. 

Secara positif akhlak yang bersiat sufistik (mistik) yang dikonsepsikan Al-Ghazali 

dengan berpedoman pada wahyu (Al-Qur’an) itu mengingatkan kepada kita bahwa 

kendatipun kita memerlukan dunia manusia nyatanya justru akan selalu terjebak dengan 

persoalan pemerosotan (degradasi) nilai kemanusiaannya justru ketika manusia 

mendayagunakan potensinya tanpa batas yang jelas. Maka hanya dengan akhlak yang 

bersumber dari Al-Qur’an lah dengan nilai-nilai keilahiahan yang termuat di dalamnya, maka 

eksistensi manusia akan menjadi mulia. 
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Pada dasarnya fitrah setiap manusia dia mengenali Tuhan, walaupun adakalanya 

penyembahan terhadap Tuhan terjadi tanpa disadari, yaitu ketika manusia melakukan 

perbuatan akhlaqi, padahal secara sadar dia tidak meyakini adanya Tuhan penyembahan 

melalui alam sadar memang hanya bisa dilakukan oleh manusia tertentu, tetapi jenis 

penyembahan dari bawah sadar dilakukan semua manusia.122 

 Banyak ahli berpendapat bahwa esensi Islam adalah moral/etika, yaitu moral antara 

seorang hamba dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain, termasuk 

dengan anggota masyarakat dan dengan lingkungannya. Moral yang terjalin dalam hubungan 

antara seorang hamba dengan Allah menegasikan berbagai moral yang buruk, seperti tamak, 

rakus, gila harta, gila hormat sekalipun, menindas, mengabdikan diri kepada selain Allah 

(syirik), membiarkan orang yang lemah dan berkhianat. 

 Jika moralitas yang menjadi esensi dari agama Islam, maka pada diri nabi Muhammad 

juga pernah bersabda bahwa seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling 

sempurna moralnya. Hadits lain juga menyebutkan bahwa sesungguhnya misi dari kerasulan 

Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadits yang pertama 

menyiratkan bahwa kesempurnaan iman dan moral adalah dua hal yang saling terkait dan 

menopang, sedangkan hadits yang kedua mengandung arti kesempurnaan misi kerasulan 

Muhammad tergambarkan dari kesempurnaan moralitas umat. Jika pemaknaan terhadap dua 

hadits diatas diselaraskan, maka sesungguhya moralitas Islam adalah gambaran dari tingkat 

keimanan yang telah dicapai oleh umat. 

Dalam beretika al- Ghazâlî memberi jalan dengan tazkîyat al-nafs (membersihkan 

jiwa) dan tahdzîb al-akhlâq (membina etika). Bagi al-Ghazâlî, wawasan tazkîyat al-nafs 

merupakan konsep pembinaan mentalspiritual, pembentukan jiwa, atau penjiwaan hidup 

dengan nilainilai agama Islam. Jika proses penjernihan jiwa sudah dilakukan dan pengaruh 
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positif telah muncul, hubungan jiwa dengan Tuhan dapat teraktualisasi dan etika ketuhanan 

selalu tercermin dalam kehidupannya. 

Dengan demikian, konsep pendidikan tazkîyat al-nafs sangat erat hubungannya 

dengan etika dan kejiwaan. Dalam hal ini, al-Ghazâlî mengarahkan manusia pada sikap 

beretika baik dan beriman kepada Allah. Untuk menempuh jalan itu, ia harus melaksanakan 

tazkîyat al-nafs. Untuk itu, tazkîyat al-nafs sangat dibutuhkan untuk sampai kepada Allah. Ia 

sebagai instrument dan pengantar agar manusia sampai kepada Tuhan. Tuhan itulah sebagai 

satu-satunya Zat yang dituju oleh manusia sehingga perilakunya mencerminkan etika yang 

bernuansa ketuhanan. Bagi setiap pemula dan setiap orang yang berada dalam tahap 

menengah, bahkan setiap orang yang telah mencapai tahap tertinggi, pengekangan diri mutlak 

diperlukan dan sama sekalitidak bisa dihindarkan oleh sang hamba Allah.24 Pengekangan 

diri itu merupakan cara dari pendidikan tazkîyat al-nafs. Hal ini dapat dijadikan indikasi 

bahwa tazkîyat al-nafs tidak mudah untuk dicapai karena harus mengekang diri secara 

optimal. Di dalam al-Munqidz min al-Dlalâl, al-Ghazâlî menjelaskan bahwa kunci 

mengetahui Tuhan adalah mengetahui jiwa. 

 Dari penjelasan di atas etika sufistik sangat berperan  dalam pembentukkan akhlak al-

karimah, antara lain : 

 Pertama tawakkal, tawakkal (pasrah diri) ialah membebaskan hati dari 

ketergantungan kepada selain Allah SWT dan menyerahkan segala keputusan kepada-Nya. 

Sifat yang sedemikian ini merupakan buah keimanan seseorang. Seseorang dapat meyakini 

bahwa dengan menyerahkan segalanya dan ridho kepada Allah, mereka tidak akan merasa 

takut dalam menghadapi masa depan dan tidak kaget dengan segala kejutan. Hati mereka 

merasa tentram sebab mereka yakin akan keadilan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu, 

tawakkal juga harus disertai dengan usaha. Bila tanpa usaha hal tersebut merupakan suatu 

kekeliruan terhadap hakikat tawakkal itu sendiri.  



 

Tawakkal dapat membentuk akhlakul karimah karena dengan tawakkal seseorang 

akan selalu merasa Allah yang tahu segala yang akan terjadi pada seseorang sehingga 

menguatkan iman untuk selalu berpasrah kepadanya dan mengerjakan segala apa yang 

diperintah oleh Allah. 

Kedua sabar, yaitu Menahan diri untuk menghindarkan dari segala perbuatan jahat, 

dan dari menuruti hawa nafsu. Sifat sabar dalam islam menempati posisi yang istimewa 

sebagai inti perbuatan hati, Sikap seseorang yang selalu sabar dalam menghadapi musibah 

maupun ujian akan melahirkan sikap-sikap baik dalam dirinya dan membentuk akhlak al-

karimah. Salah satunya ialah tawadhu‟, yaitu sikap hati yang tunduk kepada Allah SWT. 

Sikap hati ini akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang penuh ketundukan atas 

perintah Allah swt, dan pada akhirnya akan melahirkan sikap sopan dan santun dalam 

pergaulan sehari-hari. Sikap yang semacam ini dapat menuntun kepada kesucian hati dan 

kelapangan jiwa seseorang dalam menerima ketetapan dan ketentuan Allah swt terhadap 

dirinya.  

Ketiga syukur, ialah menerima nikmat yang diperoleh dari jalan yang diridhai Allah. 

Manusia harus mensyukuri pemberian Allah, ridha terhadap ketentuan-Nya, serta sabar 

menanggung cobaan, dan selalu hushnudzan kepada Allah. Syukur berarti menggunakan 

segala nikmat karunia Allah menurut batas-batas yang telah di tetapkan, selain itu menjaga 

dan memelihara dari penyelewengan atau melakukan larangan yang telah di haramkannya. 

Dengan mempunyai sifat syukur atau menerima apa adanya dapat membentuk akhlak yang 

mulia.  

Keempat zuhud, Menurut Imam al-Ghazali, hakikat sikap zuhud adalah membenci 

sesuatu dan menyukai hal lain. Dengan demikian orang yang meninggalkan sesuatu yang 

berbau duniawi dan membencinya serta menyukai akhirat, maka seseorang tersebut telah 

bersikap zuhud pada dunia dan tingkatan zuhud tertinggi adalah membenci segala sesuatu 



 

selain Allah, sampai-sampai membenci akhirat.  Dalam pandangan Imam al-Ghazali zuhud 

dilakukan benar-benar niat untuk Allah, banyak orang yang meninggalkan harta lalu 

mengatakan bahwa ia telah memiliki sifat zuhud.123 

Sesungguhnya tidak seperti itu, karena orang yang meninggalkan harta dan hidup 

prihatin mudah dilakukan oleh orang yang ingin disebut sebagai orang yang zuhud. Banyak 

para pendeta (rahib) yang setiap harinya tidak pernah makan kecuali sedikit, tinggal dibiara 

yang tidak ada pintunya hanya agar dilihat orang lain bahwa ia menjalani hidup secara zuhud 

dan mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan seseorang 

yang memiliki sifat zuhud Selalu mengajari untuk hidup sederhana, didalam buku Menuju 

Kesempurnaan Akhlak.124 dijelaskan keutamaan-keutamaan yang ada di bawah sikap 

sederhana ini mencakup; malu, tenang, sabar, dermawan, loyal, disiplin, optimis, lembut, 

berwibawa dan wara’. Dengan menerapkan hidup  zuhud seseorang dapat mempunyai akhlak 

yang mulia. Mencoba membiasakan diri sejak kecil atau untuk selalu hidup sederhana baik 

dalam berpakaian, makanan, rumah kendaraan dan jangan membiasakan bersenang-senang 

dan membiasakan hidup yang gelimangan harta. Dengan menerapkan hidup  zuhud seseorang 

dapat mempunyai akhlaqul karimah.  

Kelima wara’, adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat berupa ucapan, 

penglihatan, pendengaran, perbuatan, ide atau aktivitas lain yang dilakukan seorang muslim. 

Wara’ juga dapat dikatakan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Timbulnya maksiat karena 

kita tidak bisa menjaga hawa nafsu. 

Imam al-Ghazali memperingatkan untuk berhati-hati terhadap bahaya nafsu yang 

selalu memerintahkan kepada hal hal yang buruk. Ia merupakan musuh yang sangat bahaya, 

cobaannya teramat berat dan penyakit teramat parah. Itu karena nafsu itu muncul dari dalam 
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diri sendiri, ibarat pencuri yang berasal dari penghuni rumah maka akan sulit dicegah dan 

dihindari. hanya dengan meninggalkan hawa nafsu seseorang dapat mendapatkan kebahagian 

dunia akhirat dan dapat membentuk akhlak yang sempurna . Seharusnya nafsu tunduk 

terhadap akal dan semua aturan-aturan agama.  

Keenam khouf dan raja’, khauf ialah perasaan takut yang berhubungan dengan hal-hal 

yang akan datang, sedangkan roja‟ ialah bergantungnya hati kepada sesuatu yang dicintai, 

yang berhasil pada masa yang akan datang. sikap raja‟ biasanya menurunkan tiga hal, yakni 

perasaan cinta kepada apa yang diharapkannya, maksudnya ialah seorang hamba yang 

memiliki perasaan cinta kepada Allah SWT. Kedua yaitu takut kehilangan akan harapanya 

tersebut, dengan kata lain bahwa seorang hamba selalu merasa takut bila Allah SWT murka 

terhadapnya. Yang ketiga ialah selalu berusaha mewujudkan harapannya, artinya bahwa 

seorang hamba selalu berusaha dalam mencapaikeridhaan Allah SWT. 

Dalam prakteknya, orang yang mengharap dan mencari ridho Allah harus berusaha 

dengan sungguh-sungguh dan berijtihad dengan penuh ketulusan dan keikhlasan sampai dia 

memperoleh apa-apa yang dia cita-citakan. Dengan mempunyai sifat khauf seseorang akan 

selalu merasa takut karena merasa diawasi oleh Allah segala tinggkah lakunya, sehingga ia 

akan menjauhi segala apa yang di larang oleh Allah dan menambah kecintaan terhadap sang 

maha pencipta. Dan mempunyai sifat raja’ atau harap, dengan itu seseorang akan selalu usaha 

dalam mencapai keridhaannya. 

Ketujuh muraqabah dan muhasabah. muraqabbah memiliki arti merasa bahwa Allah 

SWT itu selalu mengawasi dan manusia harus selalu merasa diawasi dalam perilaku dan isi 

hatinya. Menurut Al-Ghazali dampak muraqobah bagi kehidupan manusia ialah dapat 

emningkatkan sikap mental, tersingkap dan terhindar dari yang meragukan dan selalu taat 

kepada Allah. Dengan adanya kesadaran muraqabah, maka akan melahirkan beberapa prinsip 

dalam diri seseorang, diantaranya yaitu tuhan serba hadir, malaikat yang merekam amal 



 

perbuatan kita, al-Qur‟an sebagai pedoman hidup, rasulullah sebagai teladan dalam 

hidupnya, masa depan yang membahagiakan artinya segala sesuatu yang dilakukan harus 

diporoskan ke depan yang membahagiakan, dan prinsip keteraturan dalam segala hal, dan ini 

merupakan manifestasi dari iman kepada takdir Allah SWT, baik yang bernilai positif 

maupun negatif. Seseorang memiliki prinsip ini akan terpancar dalam dirinya akhlak al-

karimah dan akan terhindar dari segala dosa, dan pada gilirannya ia akan sehat jasmani dan 

rohani.  

Dapat dipahami bahwa seseorang yang mencintai Allah tentu akan selalu ingin tampil 

dalam keadaan terbaik dengan selalu mengintropeksi diri (muhasabah), menurut Al-Ghazali 

hakikat muhasabah ialah selalu memikirkan dan memperhatikan apa yang etlah dan akan 

diperbuat atau dengan istilah lain dikatakan taffakur.  

Berdasarkan refleksi di atas Al-Ghazali dalam sejarah intelektualnya mencari 

kebenaran hakiki, mengambil ajaran tasawuf sebagai jalan yang mampu membawa kepada 

kebenaran hakiki, dia mengatakan bahwa pemahaman, pemikiran, atau perenungan dilakukan 

melalui hati.125 Hati yang bersih inilah yang akan memancarkan akhlakul karimah pada diri 

seseorang.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

 

a. Kesimpulan 

Setelah mengurai pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Etika sufistik yang dikonsepsikan Al-Ghazali dengan berpedoman pada wahyu (Al-

Qur’an) mengingatkan bahwa kendatipun kita memerlukan dunia manusia nyatanya justru 

akan selalu terjebak dengan persoalan pemerosotan (degradasi) nilai kemanusiaannya 

justru ketika manusia mendayagunakan potensinya tanpa batas yang jelas. Maka hanya 

dengan akhlak yang bersumber dari Al-Qur’an lah dengan nilai-nilai keilahiahan yang 

termuat di dalamnya, maka eksistensi manusia akan menjadi mulia. Adapun konsep etika 

sufistik dalam pemikiran Al-Ghazali : tawakkal, sabar, syukur, zuhud, wara’, khouf dan 

raja’, muraqabah dan muhasabah.  

2. Etika sufistik sangat berperan dalam meningkatkan akhlakul karimah , karena dengan 

mempunyai etika sufi seperti: tawakkal, sabar, syukur, zuhud, wara’, muraqabah dan 

muhasabah seseorang akan menanamkan akhlak yang mulia (akhlakul karimah) dengan 

berlandaskan iman yang kuat. Karena kesempurnaan iman dan moral adalah dua hal yg 

saling terkait dan menopang.  

b. saran 

peneliti merasa ada beberapa saran yang perlu adanya tindak lanjut. Adapun saran 

yang muncul adalah sebagai berikut: 

1. peneliti berharap masyarakat modern saat ini yang mengalami degradasi moral 

mempraktekkan etika sufi dalam kehidupan sehari-harinya.  



 

2. Peneliti menyarankan lagi agar pembahasan ini jangan terlalu menoton pada hal 

teoritik, akan tetapi lebih ke sisi aplikatif mengingat besar manfaatnya untuk 

seseorang sebagai manusia sosial dan manusia berketuhanan 

 
c. Penutup  

syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini sebagai karya yang wajib 

penulis susun demi mendapatkan gelar kesarjanaan. 

Shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada panutan kta Nabi besar Muhammad 

SAW, karena berkat arahan dan bimbingannya sehingga penulis berada pada jalan yang 

insyaallah diridhoi oleh Allah SWT. 

Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga penelitian ini bisa 

menjadi lembaran amal dan timbangan kebaikan, dimana suatu saat harta dan tahta sudah 

tidak lagi berguna, Amin.  
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