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ABSTRAK 

TASAWUF DALAM PRESPEKTIF MUHAMMADIYAH (STUDI TOKOH 

AR. FAKHRUDDIN) 

Oleh: 

LUTFI ROHIMAH 

Tasawuf  pada hakikatnya adalah penyucian hati dari kotoran dan materi dan 
pondasinya adalah hubungan sang Pencipta yang Agung. Namun pro dan kontra 
mulai juga bermunculan dalam menanggapi berkembangnya tasawuf di dunia Islam, 
terutama pada umat Islam golongan-golongan tertentu, yang bersifat modernis, 
seperti pada umat Islam warga Muhammadiyah, banyak spekulasi yang brmunculan 
bahwa Muhammadiyah itu anti dengan tasawuf, padahal tidak seperti itu. Dalam 
Muhammadiyah ternyata terdapat tasawuf, hanya saja dalam formatnya sendiri. Hal 
ini dapat diperkkuat oleh salah seorang tokoh Muhammadiyah yaitu AR. 
Fakhruddinatau lebih populer di panggil Pak AR. Kehidupannya sangat dekat sekali 
dengan tasawuf.  

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reaserch) yaitu jeis penelitian 
yang sumbernya berasal dari buku-buku, dokumen, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.  
Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer dan skunder, penelitian 
ini menggunakan model pendekatan deskriptif-analisis. Pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi, kemudian data diolah dengan cara deskripsi, 
intepretasi, kesinambungan historis, kemudian analisis.  

Hasil  dari penelitian ini adalah: 1. Dalam Muhammadiyah Tasawuf  menurut AR. 
Fakhruddin adalah prilaku berpaling dari segala sesuatu kecuali Allah, hanya 
menginginkan ridha Allah semata. Menolak hiasan-hiasan dunia, kenikmatan harta 
benda, kemegahan, dan membenci hal-hal yang dapat melalaikan ibadah. Menurut 
AR. Fakhruddin bahwa manusia yang tidak ada gunanya, tidak berlebihan dan 
bermewahan dalam hidupnya. Bahwa kesenangan dan kegelisahan resah dan gelisah, 
kondisi yang demikian ini juga dapat menjauhkan diri dari Alloh. 2.  Sementara dari 
analisis penulis tasawuf AR. Fakhruddin adalah tasawuf yang bercorak akhlaki.  
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MOTTO 

 

نـَْيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن  اَر اْآلِخَرَة َوَال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ

 اللَُّه ِإَلْيَك َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

 

“Dan carilah apa yang diberikan Tuhan kepadamu untuk mencapai akhirat, 

namun janganlah engkau melupakan nasibmu atas dunia, berbuat baiklah kamu 

sebagaimana Alloh telah berbuat baik kepadamu, janganlah kamu berbuat 

kerusakan di atas bumi, karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang 

membuat kerusakan.  

(Q.S. Al-Qashash ayat: 77) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Sebagaimana lazimnya sebuah penelitian atau penulisan skripsi tidak akan 

terlepas dari penegasan judul yang akan dibahas. Hal ini di maksudkan untuk 

mempermudah pemahaman bagi pembaca sehingga tidak terjadi kesalahan dan 

kekeliruan intepretasi makna yang terkandung dalam skripsi ini. Maka, dalam hal ini 

peneliti akan menegaskan beberapa kata dan istilah yang dipergunakan dalam judul 

skripsi ini.  

Adapun judul dari skripsi ini adalah “TASAWUF DALAM  PRESPEKTIF 

MUHAMMADIYAH (STUDI TOKOH AR. FAKHRUDDIN).” Dari rumusan judul 

ini, peneliti dapat menjelaskan sebagai berikut: 

Zakaria al-Anshari berkata bahwa Tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya 

diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti serta pembangunan lahir 

dan batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki.1 Menurut Abu Bakar Asy-

Syibili, tasawuf adalah pemurnian hati atau pengosongan hati kepada selain Allah. 

Kemurnian hati dapat didapatkan dengan musyahadat, berpegang teguh kepada 

sunnah, zuhud terhadap keduniaan, dan menundukan nafsu diri dari kecenderungan 

                                                             
1 Syaikh ‘Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf, (Jakarta: Qisthi Perss, 2014), hlm. 5 



 

menuruti syahwat-syahwat (kesenangan) yang bertentangan dengan syara’.2 Hamka 

mendefinisikan tasawuf dengan kehendak memperbaiki budi dan men-“shifa’-kan 

(membersihkan batin)”.3 Lebih banyak lagi pendapat mengenai apa itu tasawuf yang 

sesungguhnya intinya adalah sama, yaitu bagaimana atau cara mensucikan jiwa dan 

mendekatkan diri pada Allah sedekat-dekatnya. 

Dan sedangkan Muhamadiyah berasal dari kata bahasa Arab “Muhammad”, 

yaitu nama nabi dan rasul Allah yang terkhir. Kemudian mendapatkan “ya” nisbiyah, 

yang artinya menjeniskan. Jadi, Muhamadiyah berarti “umat Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wa sallam” atau “pengikut Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam”, yaitu 

semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. 

4Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. 

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 

Hijriyah, bertepatan pada tanggal 8 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta. 5 

Pada penelitian ini, juga membahas mengenai bagaimana pendapat tokoh 

Muhammadiyah yang sangat berpengaruh yaitu Abdul Rozak Fakhruddin tasawuf. 

Beliau adalah ketua PP. Muhammadiyah pada periode 1968-1990. Sifat dan sikapnya 

yang sederhana sangat membekas dan melegenda pagi para pengagumnya. 

                                                             
2Muhamad Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 7 
3 Mohammad Damami, Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka (Yogjakarta: Fajar Pustaka 

Baru, 2000), hlm.164-165. 
4http://www.mataduniakami.id/2016/09/makalah-sejarah-muhammadiyah.html, di akses pada 

tanggal 20 Juli 2017 pukul 20.19 WIB. 
5 Muathafa Kamal, Muhamadiyah Sebagai Gerakan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 

III, 2003), hal. 119 



 

Dari penegasan judul di atas yang ingin peneliti tegaskan bahwa penelitian ini 

bermaksud mengkaji bagaimanakah kedudukan tasawuf di kalangan Muhammadiyah, 

yang disini mengkaji salah satu tokoh Muhammadiyah yang sangat perpengaruh yaitu 

AR. Fakhruddin.  

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada hakikatnya tasawuf adalah penyucian hati dari kotoran dan materi 

sehingga timbullah Akhlakul karimah, namun karena sifat nya yang mistik 

tidak sedikit yang membantah tasawuf, termasuk golongan umat Islam 

Muhammadiyah. Akan tetapi jika dilihat dan di pahami lebih jauh, 

sebenarnya dalam Muhammadiyah juga terdapat tasawuf. Sudah banyak 

artikel dan karya ilmiah yang membahas mengenai ini. Hal ini juga di 

buktikan dengan adanya salah satu tokoh Muhammadiyah yang 

prikehidupannya sangat dekat dengan tasawuf, yaitu AR. Fakhruddin.  

2. AR. Fakhruddin, Beliau adalah salah satu ketua PP. Muhammadiyah periode 

1968-1990. Sebuah jangka waktu yang cukup lama dalam memimpin sebuah 

organisasi. Hal itu bukan karena Muhammadiyah mengalami krisis 

kepemimpinan tetapi karena beliau adalah pemimpin yang dicintai dan dapat 

diteladani oleh warganya. Hal ini dikarenakan beliau memiliki kepribadian 

yang unik. Beliau adalah sosok pemimpin yang salih dan istiqomah dalam 

keberagamaannya. Beliau juga seorang pemimpin yang mukhlis dan 



 

sederhana dalam hidupnya. Tidak tertarik untuk mengejar kekayaan dan 

kemewahan duniawi. Sikap dan sifatnya juga jujur, rendah hati, tulus dalam 

mengabdi untuk Islam, Muhammadiyah, dan Bangsa. Kehidupan Pak AR 

sangat dekat sekali dengan tasawuf, inilah yang membuat penulis tertark 

untuk mengetahui bagaimana tasawuf menurut Pak AR berikut dengan 

karakteristik tasawufnya.  

C. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan modern tampil dalam dua wajah yang disatu pihak modernisme telah 

berhasil mewujudkan kemajuan yang luar biasa, khususnya dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan tegnologi serta kemakmuran fisik. Sementara di sisi lain ia telah 

menampilkan wajah kemanusiaan yang buram berupa manusia modern berwujud 

kesengsaraan ruhaniah. Gejala ini muncul sebagai akibat dari modernisasi yang di 

dominasi oleh nalar instrumental. 6 

Meski semakin pesatnya kemajuan teknologi diiringi dengan semakin mudahnya 

dalam berkehidupan, namun pada kenyataannya segala kemudahan, kesenangan dan 

kenyamanan lahiriyah yang diberikan oleh materi, ilmu dan teknologi pada taraf 

tertentu menimbulkan kebosanan. Hal ini tidak mampu membawa kebahagiaan bagi 

umat manusia. Justru hali ini membawa pada kehancuran, kerusakan, peperangan, 

kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Hal ini disebabkan ada 

                                                             
6Haedar Natshir, Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 

1997), hlm. 138 



 

sesuatu yang tercecer dalam pandangan orang modern. Abad modern sebagai abad 

terkokalisme sangat mengabaikan harkat kemanusiaan yang paling mendalam, yaitu 

bidang kerohanian. 7 Dalam hal ini tasawuf hadir sebagai aspek esoteris atau aspek 

spiritual dalam agama islam. Yang dimana tasawuf menawarkan kesejukan untuk 

menyembuhkan hausnya spiritual umat islam di zaman modern ini.  

Berbicara mengenai tasawuf, ada beberapa definisi mengenai tasawuf. Yang 

padaha kikatnya tasawuf adalah  usaha membangun budi pekerti yang terpuji. Seperti 

pendapat Al-Junaid tasawuf adalah keluar dari budi, perangai yang tercela dan masuk 

kepada budi dan perangai yang terpuji. Maksudnya adalah membersihkan jiwa, 

mendidik dan mempertinggi derajad budi, menekan segala kelobakan dan kerusakan, 

memerangi syahwat melebihi keperluan untuk kesentosaan. 8 Ibnu Sina mengatakan 

bahwa orang-orang yang memusatkan pikiranya pada kesuciannya itulah yang 

dinamakan al’arif, yaitu orang sufi. 9 

Dari yang telah kita ketahui tentang banyaknya pendapat dan pengertian 

mengenai tasawuf, maka pada dasarnya tasawuf tidak selalu identik dengan 

menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Namun stereotip yang terlanjur berkembang 

bahwa para sufi sebagai kalangan aneh dan terbelakang baik dari aspek fisik maupun 

psikis. Bahkan para peneliti dan pemikir pada umumnya menyimpulkan bahwa di 

antara sebab-sebab kompleks ketertinggalan umat Islam , tasawuf atau sufismelah 

                                                             
7Sri Mulyati, Tarekat muktabaroh, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2004), hlm. 3 
8Hamka, Tasawuf Modern, (Jakarta:Pustaka Panjumas, 1990), hlm. 17 
9Khozin, Sufi Tanpa Tarekat,(Malang: Madani, 2013), hlm. 15 



 

yang menyebabkan kemunduran pemikiran islam. Khususnya bahwa ajarananya 

dianggap melakukan perlawanan atas kenikmatan hidup di dunia ini. Seseorang yang 

menggeluti bidang tasawuf maka ia telah memposisikan dirinya menjauhi 

kenikmanatan hidup duniawi. Hidup menyendiri dan berkontemplasi sepanjang 

hidupnya  di tandai dengan penampilan fisik yang tidak terurus dan menggantungkan 

kebutuhan hidupnya kepada orang lain. 10 

Pemahaman seperti inilah yang yang melahirkan pendapat bahwa tasawuf 

sebenarnya bukanlah ajaran yang diadopsi dari Rasululloh karena landasanya tidak 

ditemukan bahkan juga dari kalangan sahabat. Kecenderungannya bahkan 

menyerupai kependetaan agama Kristen, kerahiban Hindu, ritual Yahudi, maupun 

kezuhudan Budha.11 Hal ini juga yang mengakibatkan banyak kalangan dan elit tokoh 

agama islam yang secara formal tidak merespon bahkan terkesan menolak tasawuf. 

Apalagi dari kalangan islam modernis, begitupun kalangan modernis Islam di 

Indonesia. Salah satu nya adalah elit tokoh dan golongan Muhammadiyah.  

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia. 

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada yanggal 8 Dzulhijjah 1330 

Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta. 12Secara 
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geografis berbasis pada masyarakat perkotaan dengan simbol modernis. 13Hal ini 

yang mengakibatkan banyak kalangan yang menganggap bahwa Muhammadiyah 

menolak adanya tasawuf. 14 

Nakamura mencatat bahwa Islam modern yang bersifat rasional, legal dan murni 

telah membersihkan dirinya dari unsur-unsur tasawuf. Dimana ia adalah suatu faham 

keagamaan yang merupakan cerminan dari sikap irasional. Ajaran tasawuf juga 

menandakan adanya kompromi terhadap keyakinan dan adat istiadat setempat sebagai 

warisan pra islam. Sementara itu, salah satu ajaran tasawuf yang dipandang kalangan 

muslim modern mengkhawatirkan adalah adanya kecenderungan kepada politeisme 

yang tersembunyi di dalam Islam tradisional.15 

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Geertz bahwa “Sufisme, atau segala 

bentuk faham mistik yang berhubungan dengan berbagai ajarannya adalah sesuatu 

yang tidak diharapkan dalam faham modern”. Pendapat Geertz didasarkan pada 

temuannya pada beberapa karya penelitian tentang gerakan-gerakan islam di 

Indonesia, khususnya yang mengkaji gerakan Muhamadiyah. Banyak yang 

mengelompokkan faham keagamaan Muhammadiyah ke dalam salah satu gerakan 
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modern Islam. Salah satu indikasi gerakan modern Islam dalam Muhammadiyah, 

ditandai dan digolongkan sebagai gerakan Islam yang anti terhadap tasawuf. 16 

Pada kasus Muhammadiyah ini, jika di amati lebih lanjut realitas yang ditemui 

pada warganya tidak selalu seperti yang digambarkan seperti yang di atas. Sebagai 

pelopor gerakan pembaruan pemikiran Islam yang lebih mengutamakan aspek 

rasional dalam beragama dan menekankan pentingnya peranan akal, ternyata dalam 

praktik pemimpin dan anggotanya banyak yang mencerminkan dan menekankan 

kehidupan spiritual yang sangat dekat dengan wilayah tasawuf. 17Menurut 

pengamatan yang telah lama dilakukan oleh Nakamura terhadap gerakan 

Muhammadiyah dan beberapa kali melakukan pengamatan terhadap gerakan 

Muhammadiyah dan telah beberapa kali melakukan kunjungan ke wilayah 

penelitiannya, sepertinya ragu terhadap asumsi di atas. Ia mencatat bahwa praktik-

praktik keagamaan penduduk wilayah penelitianna yaitu Kotagede telah mengalami 

perubahan yang sangat besar berkat pengaruh gerakan Muhammadiyah. Kehidupan 

spiritual yang terorganisir tampaknya seperti dalam jamaah atau perkumpulan 

tasawuf tampaknya tidak dijumpai di Muhammadiyah. Tetapi kehidupan kerohanian 

sebagai pengalaman pribadi yang mengarah terhadap penguatan spiritual konon 

banyak di jumpai di Muhammadiyah. 18 
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Shihab juga menuturkan penolakannya terhadap angapan yang menyatakan 

bahwa di dalam Muhammadiyah tidak ada tasawuf,  apalagi menentang sufisme. 

Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan generasi pemimpin 

Muhammadiyah, beliau cenderung mengambil sikap moderat terhadap sufisme. 

Bahkan nasihat-nasihat mereka memperlihatkan kecenderungan sufistik tertentu. 19 

Kehidupan kerohanian seperti yang telah disinggung sebelumnya yaitu dalam 

bentuk tasawuf terorganisir sudah barang tentu tidak terdapat dikalangan 

Muhammadiyah. Tetapi spiritualitas sebagai kelanjutan dari pemahaman dan 

penghayatan keagamaan yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk tingkah laku 

sehari-hari, maka yang demikian sudah tentu dapat ditemukan dan diamalkan orang-

orang Muhammadiyah. 20 

Sikap sufistik juga ditunjukkan oleh salah satu tokoh legendaris Muhammadiyah, 

yaitu Abdul Rozak Fachruddin. Beliau adalah salah satu ketua PP. Muhammadiyah 

periode 1968-1990. Sebuah jangka waktu yang cukup lama dalam memimpin sebuah 

organisasi. Hal itu bukan karena Muhammadiyah mengalami krisis kepemimpinan 

tetapi karena beliau adalah pemimpin yang dicintai dan dapat diteladani oleh 

warganya. Hal ini dikarenakan beliau memiliki kepribadian yang unik. Beliau adalah 

sosok pemimpin yang salih dan istiqomah dalam keberagamaannya. Beliau juga 

seorang pemimpin yang mukhlis dan sederhana dalam hidupnya. Tidak tertarik untuk 
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mengejar kekayaan dan kemewahan duniawi. Sikap dan sifatnya juga jujur, rendah 

hati, tulus dalam mengabdi untuk Islam, Muhammadiyah, dan Bangsa. 21  

Bedasarkan sifat dan sikapnya yang sederhana, jujur dan ikhlas banyak para 

intelektual muslim yang menobatkan beliau sebagai seorang sufi yang memimpin 

Muhammadiyah. Banyak juga karya-karya, baik iu beruba buku, skripsi, ataupun 

karya ilmiah lainnya yang memaparkan dan menuliskan bahwa Abdul Rozak 

Fachruddin adalah salah satu pemimpin Muhammadiyah yang sufistik dengan 

coraknya tersendiri.   

Berdasarkan kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang dituangkan dalam tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul 

“Tasawuf dalam Prespektif Muhammadiyah (Studi Tokoh Muhammadiyah AR. 

Fachruddin). 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, fokus 

persoalan yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitan ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tasawuf menurtut AR. Fakhruddin? 

2. Bagaimana karakteristik pemikiran Tasawuf AR. Fakhruddin?  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

                                                             
21 Masyitoh, hlm. 22 



 

Tujuan penelitian ini adalah menyatakan mengenai ruang lingkup dan 

kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan masalah yang dirumuskan.  Sesuai 

dengan permasalahan di atas, adapun tujuan peneliti untuk mengetahui:  

1. Pandangan atau pemikiran AR. Fakhruddin terhadap tasawuf. 

2. Karakteristik tasawuf pemikiran AR. Fakhruddin. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang pemahaman 

tasawuf yang lebih luas dan agar dapat mengetahui bagaimana pandangan, 

pemikiran dan karakteristik tasawuf AR. Fakhruddin. 

2. Sebagai salah satu syarat akademik guna menyelesaikan studi dan sekaligus 

mencapai gelar sajana. Dalam kehidupan praktis sebagai kegiatan dibutuhkan 

untuk melengkapi spesialisasi ilmu pengetahuan yang tajam.  

F. Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka adalah menjelaskan secara sistematis dan logis mengenai 

hubungan proposal penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian yang terdahulu, 

atau dengan buku-buku mengenai topik yang akan diteliti. 

Seperti telah disebutkan diatas pada pokok permasalahan, bahwa telaah ini 

memfokuskan pada kajian “Tasawuf dalam Prespektif Muhamadiyah (Studi 

Tokoh AR. Fakhruddin)”. Penelitian ini memiliki objek material yakni tentang 



 

Tasawuf, sedangkan objek formalnya adalah Tasawuf dalam Prespektif 

Muhamadiyah (studi tokoh AR. Fakhruddin). 

Dan berdasarkan proses pembacaan literature-literature yang telah dilakukan oleh 

peneliti, masih sedikit yang mengkaji ataupun yang membahas tentang Tasawuf 

dalam Prepektif Muhamadiyah, dalam karya ilmiah diantaranya: 

1. Jurnal  yang di tulis oleh Purmansyah Apriyadi yaitu seorang dosen Fakultas 

Agama Islam  Universitas Muhamadiyah Palembang. Yang dimana isi jurnal 

atau karya ilmiah yang di tulis oleh Purmansyah ini adalah mengenai Tasawuf 

di Kalangan Muhamadiyah dan NU yang lebih tepatnya berjudul “Tasawuf 

Melayu Nusantara Prespektif Muhamadiyah dan NU”. 

2. Yang berikutnya adalah jurnal karya A. Sya’roni Tisnowijaya, yang berjudul 

“Tasawuf di Kalangan Intelektual Muhammadiyah Kota Semarang”. Kurnal 

ini membahas mengenai bagaimana pandangan kalangan intelektual 

Muhammadiyah mengenai tasawuf dan keberadaanya di Kota Semarang. 

3. Jurnal Media Inovasi  yang di tulis oleh Ahmad Najib Burhani No. 1. TH. 

XXII/2002 yang berjudul “Ketika Muhamadiyah Melirik Tasawuf”. Jurnal ini 

membahas mengenai bagaimana tasawuf masuk ke dalam Muhammadiyah 

dan mengenai pandangan atau aliran tasawuf yang dianut oleh 

Muhammadiyah. 

4. Jurnal oleh S. Prana dalam Azhar, Muhammad et. All (Editor) yang berjudul 

“Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah; Purifikasi dan 



 

Dinamisasi”.Yang membahas mengenai pendapat para tokoh dan aktivis  

Muhammadiyah mengenai tasawuf.  

5. Buku karya Ahmad Najib Burhani, Ph. D yang berjudul Muhammadiyah 

Berkemajuan. Yang di dalam nya membahas mengenai pembaharuan 

pemikiran Muhammadiyah dan terdapat BAB yang membahas mengenai 

pemikiran Muhammadiyah tentang tasawuf. 

6. Skripsi yang berjudul Pemikiraan Tasawuf Al-Ghazali Menurut Presepsi 

Tokoh Intelektual Kota Banjarmasin (Studi Pemikiran Tokoh NU dan 

Muhammadiyah) 

Berdasar pada beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang penulis susun ini memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri dengan 

karya-karya ilmiah yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya, perbedaan itu 

terletak pada fokus penelitian tentang tasawuf dan prespektif nya dalam 

Muhammadiyah studi tokoh AR. Fakhruddin.  

G. Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, meta artinya menuju, melalui 

mengikuti, dan hodos artinya jalan, cara, atau arah. Metode adalah cara bertindak 

menurut sistem atau aturan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu proses yang 

berupa rangkaian langkah-langkah yang silakukan secara terencana dan sistematis 



 

untuk memperoleh pemecahan masalah. 22 Sehingga, metode penelitian adalah suatu 

cara yang ditempuh dalam proses langkah-langkah yang terencana dan sistematis 

untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban ilmiah.23 

Agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi 

tujuan yang diharapkan, serta agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus 

penelitian, maka diperlukan metode penyusunan yang selaras yang sesuai dengan 

standar penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam  penyusunan 

penelitian ini antara lain: 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku 

dan bahan relefansisnya dengan topik permasalahan. Kemudian gara 

penelitian ini lebih sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti berusaha 

mengumpulkan referensi ataupun data yang kaitannya dalam penelitian ini 

untuk dijadikan bahan penelitian, seperti buku, jurnal, majalah, koran, 

internet, dan lain sebagainya.  

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Yakni 

penelitian bermaksud menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat 
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mengenai objek yang ada, kemudian penulis analisis. Dalam peneltian ini 

penulis akan menggambarkan tentang bagaimana tasawuf menurut prespektif 

Muhammadiyah dan tentunya di fokuskan pada seorang tokoh 

Muhammadiyah AR. Fakhruddin kemudian di analisis corak dan pemikiran 

AR. Fakhruddin mengenai tasawuf.  

2. Sumber Data  

Di dalam metodologi penelitian ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan 

data skunder.24  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya AR. 

Fakhruddin yaitu buku, Soal Jawab yang Ringan-ringan,25 Akhlak Pemimpin 

Muhammadiyah26 dan Tiga Puluh Pedoman Muhammadiyah.27 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur 

yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Baik itu 

berupa buku, skripsi, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Seperti di 
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antaranya, Tasawuf Muhammadiyah, Sufi Tanpa Tarekat, Pak AR. Sufi yang 

mamimpin Muhammadiyah.  

3. Metode Analisa  Data 

Metode pengumpulan data yaitu mencari data dari bahan bacaan yang 

masih berkaitan.28 Setelah data-data yang dibutuhkan sudah tersedia, maka 

akan dilakukan pengolahan data dengan cara: 

a. Deskriptif 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, 

baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai 

etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya 

lainnya. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskripsi adalah 

untuk mendeskripsikan, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-

unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.29 Cara ini digunakan untuk 

mengetahui berbagai hal yang terkait dengan tasawuf dalam pandangan tokoh 

Muhammadiyah AR. Fakhruddin.  

b. Interpetasi 

Metode intepretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang 

tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif,  
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untuk mencapai kebenaran otentik. 30 penulis menafsirkan berdasarkan data-

data objektif yang telah dipahami, sehingga dengan demikian penulis dapat 

mendapatkan hasil penelitian dengan pemahaman yang objektif mengenai 

penelitian ini.  

c. Kesinambungan Historis 

Metode ini digunakan untuk melacak latar belakang internal AR. 

Fakhruddin, diantaranya adalah mengenai riwayat hidup Pak AR dan latar 

belakang pendidikannya. Selain itu juga akan dipaparkan latar belakang 

eksternal dari AR. Fakhruddin seperti kondisi sosial dan kindisi-kondisi 

khusus yang pernah ia alami.  

4. Analisis 

Setelah data terkumpul dan sisusun dengan cara-cara yang telah 

disebutkan di atas, tahap selanjutnya adalah menganalisis secara kritis dengan 

harapan dapat mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih luas 

mengenai tasawuf itu sendiri dan dapat mengetahuai bagaimana sebenarnya 

corak tasawuf AR. Fakhrudin.31 

5. Metode Penyimpulan 

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat tentang tasawuf dalam 

prespektif AR. Fakhruddin, maka peneliti menggunakan alur pemikiran 

metode deduktif, yakni cara berfikir yang ditangkap atau diambil dari 
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pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.32 Atau lebih entengnya metode ini adalah metode yang menerapkan 

hal-hal yang umu terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam 

bagian-bagiannya yang khusus.  
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BAB II 

TASAWUF DAN MUHAMMADIYAH 

A. Tasawuf 

1. Pengertian Tasawuf 

Membahas mengenai tasawuf terdapat sejumlah kata atau istilah yang menurut  para 
ahli untuk menjelaskan kata tasawuf. Harun Nasution misalnya menyebutkan lima 
istilah yang berkenaan dengan tasawuf, yaitu al-suffah (ahl sl-suffah), (orang yang 
ikut pindah dengan Nabi dari Mekkah ke Madinah), saf (barisan), sufi (suci), shopos 
(bahasa Yunani yang berarti hikmat) dan suf (kain wol). 33 

Pengertian tasawuf  seara etimologi  ini segera dapat dipahami bahwa tasawuf adalah 
sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela 
berkorban untuk kebaikan dan selalu bersikap bijaksana. Sikap jiwa yang demikian 
itu hakikatnya adalah akhlak yang mulia. 34 

Tasawuf dari segi terminologi  atau pendapat para ahli  amat bergantung kepada sudut 
pandang yang digunakan para ahli itu masing-masing. Selama ini ada tiga sudut 
pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut 
pandang manusia sebagi makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus 
berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan. 35 

Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa tasawuf asalah ilmu yang dengannya diketahui 
tentang pembersihan jiwa , perbaikan budi pekerti serta pembangunan lahir dan batin, 
untuk memperoleh kebahagiaan abadi.36Ahmad Zaruq berpendapat, tasawuf adalah 
ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskanya hanya untuk Alloh 
semata.  Sedangkan Imam Junaid berpendapat tasawuf adalah berakhlak luhur dan 
meninggalkan akhlak tercela.37 

Ibnu Khaldu mengemkakan bahwa tasawuf adalah ilmu syariat yang timbul kemudian 
di dalam agama. Asalnya adalah tekun beribadah, memutuskan pertalian terhadap 
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segala sesuatu selain Allah, hanya menghadap-Nya, dan menolak perhiasan dinia, 
selain itu, membenci perkara yang selalu memperdaya orang banyak, sekaligus 
menjauhi kelezatan harta, dan kemegahannya. Tambahan pula, tasawuf juga berarti 
menyendiri menuju jalan Allah dalam khalwat dan ibadah.38 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan para ahli pada dasarnya adalah sama 
bahwa tasawuf adalah upaya melatih diri dengan berbagai kegiatan yang dapat 
membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak 
yang mulia dan dekat dengan Allah  SWT. Dengan kata lain tasawuf adalah bidang 
kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat 
dengan Allah. Dan iniah esensi dan hakikat tasawuf.  

 

2. Sejarah Perkembangan Tasawuf 

Tinjauan Global Tentang Fase Perkembangan Tasawuf :39 
1. Fase Arketitisme (zuhud) , tumbuh pada abad pertama dan kedua hijriyah. 

Pada masa ini dalam kalangan muslim, terdapat individu-individu yang lebih 

memusatkan dirinya pada ibadah. Mereka tidak mementingkan makanan, 

pakaian, maupun tempat tinggal. Diantara mereka adalah Hasan al-Bashri 

(110 H) dan rabi’ah al-adawiyah (185 H). 

2.  Pada abad ketiga dan keempat hijriyah para sufi mulai menaruh perhatian 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Inilah cikal 

bakal terbentuknya tariqat-tariqat sufi islam, dimana sang murid menempuh 

pelajaran dasarnya secara formal dalam suatu majelis. Dalam tariqat itulah 

mereka mempelajari tata-tertib tasawuf baik ilmu maupun prakteknya. 
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3. Pada abad kelima hijriyah muncullah imam al-Ghazali yang sepenuhnya 

hanya menerima tasawuf yang berdasarkan al-Quran dan as-sunnah serta 

bertujuan asketitisme, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan 

moral. 

4. Pada abad keenam hijriyah, sebagai akibat pengaruh kepribadian al-Ghazali 

yang begitu besar, pengaruh tasawuf sunni semakin luas dalam dunia islam. 

Pada abad ini juga muncul sekelompok sufi yang memadukan tasawuf dengan 

filsafat, dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah, artinya disebut 

tasawuf murni bukan dan murni filsafat pun bukan. Diantara mereka adalah 

al-Syuhrawardi al-Maqtul (w.549 h), penyusun kitabhikmah al-isyraq. 

5. Pada abad ketujuh hijriyah, muncul pula tokoh-tokoh sufi lainnya yang 

menempuh jalan yang sama. Yang paling terkenal diantaranya adalah Abu al-

Syadzili (w.656 h). Tasawuf mereka di pandang sebagai kesinambungan jenis 

tasawuf sunni dari al-Ghazali. 

 
Dengan munculnya sufi sekaligus filosof ini, maka dalam islam timbul dua aliran 
tasawuf: 

1. Tasawuf sunni. 

2. Tasawuf filosofis,  para sufi ini mendapat banyak kecaman dari para 

fuqaha, diantara kecaman yang paling keras terhadap sufi sekaligus 

filosofis ini adalah Ibn Taimyah (w.728 h).40 
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3. Karakteristik dalam Tasawuf 

Pada hakikatnya. Tasawuf adalah ilmu yang memuat cara bertingkah laku atau 

amalan-amalan yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada 

Alloh swt, dengan berbagai pembagian, di antaranya sebagai berikut: 

a. Tasawuf Akhlaqi 

Tasawuf Akhlaqi adalah suatu ajaran tsawuf yang membahas tentang 

kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap 

mental pendisiplinan tingkah laku secara ketat, guna mencapai kebahagiaan 

yang optimal. Manusia harus mengidentifikasikan eksistensi dirinya dengan 

cirri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa dan raga. Sebelumnya, dilakukan 

terlebih dahulu pembentukan pribadi yang berakhlak mulia. Tahapan-tahapan 

itu dalam ilmu tasawuf dikenal dengan takhalli (pengosongan diri dari sifat-

sifat tercela), tahalli (menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji) dan tajalli( 

terungkapnya nur ghaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu 

menangkap cahaya ketuhanan. 41Dalam tasawuf akhlaki, sistem pembinaan 

akhlak disusun sebagai berikut: 

1. Takhalli 

Takhalli berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari 

maksiat lahir dan maksiat batin.42 Takhalli juga berarti mengaosongkan 
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diri dari akhalak tercela. 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 

dorongan hawa nafsu. 

2. Tahalli  

Secara etimologi kata Tahalli berarti berhias. Sehingga Tahalli 

adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri. 

Tahalli merupakan tahap pengisian jiwa yang telah dikosongkan pada 

tahap Takhalli. Dengan kata lain, Tahalli adalah tahap yang harus 

dilakukan setelah tahap pembersihan diri dari sifat-sifat, sikap dan 

perbuatan yang buruk ataupun tidak terpuji, yakni dengan mengisi hati 

dan diri yang telah dikosongkan aatu dibersihkan tersebut dengan sifat-

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

dibawahi adalah pengisian jiwa dengan hal-hal yang baik setalah jiwa 

dibersihkan dan dikosongkan dari hal-hal yang buruk bukan berarti hati 

harus dibersihkan dari hal-hal yang buruk terlebih dahulu, namun ketika 

jiwa dan hati dibersihkan dari hal-hal yang bersifat kotor, merusak, dan 

buruk harus lah diiringi dengan membiasakan diri melakukan hal-hal yang 

bersifat baik dan terpuji. 43 
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Menurut Al- Ghazali jiwa mansia dapat diubah, dilatih , dikuasai 

dan dbentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Perbuatan baik 

yang sangat penting diisikan ke dalam jiwa manusia dan dibiasakan dalam 

perbuatan agar menjadi manusia paripurna (insan kamil). Perbuatan baik 

tersebut, antara lain; taubat, khauf dan raja’, zuhud, fakir, sabar, ridha, 

muraqabah.  

3. Tajalli  

Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada 

fase tahalli, rangakaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase 

tajalli. Kata tajalli bermakna terungkapnya nur ghaib. Agar hasil yang 

telah diperoleh jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan 

akhlak dan terbiasa melakukan perbuatan luhur, tidak berkurang rasa 

ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut.44 

Setiap calon sufi perlu mengadakan latihan-latihan jiwa (riyadhah) 

berusaha membersihkan dirinya dai 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 megurangi kesucian diri baik 

lahir maupun batin. Seluruh hati semata-mata dipayakan untuk 

memperoleh tajalli dan menerima pancaran nur Ilahi. Apabila Tuhan telah 

menembus hati hamba-Nya, maka berlimpahruahlah rahmat dan karunia-
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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 yang selama ini 

terhalangi oleh kekotoran jiwa. 

b. Tasawuf Amali 

Disamping perbaikan akhlak, tasawuf juga menekankan ajaran-ajaran 

jalan mistik (spiritual, esoteris) menuju kepada Yang Ilahi. Tasawuf yang 

demikian disebut tasawuf ‘Amali. ‘Amali artinya bentuk-bentuk perbuatan, 

yaitu sejenis laku-laku menempuh perjalanan spiritual yang sering disebut 

thariqah (tarekat, perjalanan spiritual). Dalam konteks ini dikenal adanya 

murid (santri), mursyid (guru, syaikh) dan juga alam kewalian. Laku tarekat 

dimaksudkan untuk melakukan perluasan kesadaran dari kesadaran nafsu ke 

kesadaran ruhaniah yang lebih tinggi.45 Dalam tasawuf amali terdapat emapat 

fase yang akan dilewati yaitu sebagai berikut: 

 

1. Syari’at 

Syariat diartikan sebagai kualitas amalan lahir-formal yang sudah 

ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Qur’an dan Sunnah. Seseorang 

yang ingin memasuki dunia tasawuf harus lebih dahulu mengusai aspek-

aspek syariat dan harus terus mengamalkannya, baik yang wajib maupun 

yang sunnat. Al-Thusi dalam al-Luma’ mengatakan,  syariat adalah suatu 
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ilmu yang mengandung dua pengertian yaitu riwayah dan diroyah yang 

berisikan amalan-amalan lahir dan batin. Apabila syariat diartikan sebagai 

riwayah, maka yang dimaksud adalah ilmu teoritis tentang segala macam 

hukum sebagaimana terurai dalam ilmu fiqh atau ilmu lahiriah. Sedangkan 

syariat dalam konotasi diroyah adalah makna bathiniyah dari ilm lahiriyah 

atau makna hakiki (hakikat) dari ilmu fiqh. Syariat dalam konotasi diroyah  

ini kemudian lebih dikenal dengan nama ilmu tasawuf. Dalam 

perkembangan selanjutnya, apabila disebut syariah maka yang mereka 

maksudkan adalah hukum-hukum formal atau amalan lahiriah yang 

berkaitan dengan anggota jasmaniah manusia, sedangkan syariat sebagai 

fiqh dan syariat tasawuf tidak dapat dipisahkan karena yang pertama 

adalah sebagai wadahnya dan yang kedua sebagai isinya, seorang salik 

tidak mungkin memperoleh ilmu batin tanpa mengamalkan secara 

sempurna amalan lahiriyahnya.46 

2. Thariqah 

Sampai abad ke empat hijriah, kalangan sufi mengartikan thariqah 

sebagai seperangkat serial moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf 

yang dijadikan metoda pengarahan jiwa dan moral. Dalam melaksanakan 

amalan lahiriyah harus berdasarkan sistem yang telah ditetapkan agama 

dan dilakukan hanya karena pengabdian kepada Allah, hanya karena 

dorongan cinta kepada Allah serta karena ingin berjumpa dengan-Nya. 
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Perjalanan menuju kepada perjumpaan dengan Allah itulah yang mereka 

maksudkan dengan thariqat, yaitu pelaksaan pelaksanaan syariat secara 

simultan dalam dua pengertian di atas atau amalan lahir yang disertai 

dengan amalan batin. Untuk tujuan itu, maka disusunlah aturan-aturan 

yang bersifat batiniah melaksanakan ketentuan-ketentuan lahiriah agar 

dapat mengantarkan salik ke tujuan perjalanan, yaitu menemukan hakikat. 

Aturan-aturan itu diformasikan dalam tahapan demi tahapan dan 

merasakan situasi kewajiban  yang khas, formasi ini kemudian dikenal 

sebagai al-maqomat dan al-ahwal.keseluruhan rangkaian amalan lahiriah 

dan latihan olah batiniyah itulah yang dimaksud dengan tasawuf amali, 

yaitu macam-macam amalan yang terbaik serta tata cara beramal yang 

paling sempurna.47 

3. Hakikat 

Dalam pengartian istilah ini, al-Qusyairi mengatakan, apa bila 

syariat berkonotasi kepada konsistensi seorang hamba Allah maka hakikat 

adalah kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran 

Allah di dalam syariat itu. Dengan demikian, setiap amalan akhir tidak 

diisi hakikat tidak ada artinya dan demikian juga sebaiknya, hakikat berart 

inti sesuatu atau sumber asal dari sesuatu. Dalam dunia sufi, hakikat 

diartikan sebagai aspek bathin dari syariat, sehingga dikatakan hakikat 

adalah aspek yang paling dalam dari setiap amal, inti dan rahasia dari 
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stariat yang merupakan tujuan perjalanan salik. Nampaknya hakikat 

berkonotasi kualitas ilmu bathin, yaitu sedalam apa dapat diselami dan 

dirasakan makna bathiniyah dari setiap ajaran agama. Pengertian ini 

mempertegas tentang adanya ikatan yang tak terpisahkan antara syariat 

dan hakikat yang diramu dalam formasiyang ketat sesuai dengan norma-

norma thariqat. Dengan sampainya seorang salik pada kulaitas ilmu 

hakikat, berarti telah baginya rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam 

syariat sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak 

dan denyut nadinya, pada situasi yang demikian ia telah memasuki 

gerbang al-ma’rifah.48 

 

4. Ma’rifat  

Dari segi bahasa, ma’rifah berarti pengetahuan dan atau 

pengalaman. Sedangkan dalam istilah tasawuf kata ini diartikan sebagai 

pengenalan yang langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati 

sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Nampaknya ma’rifah 

lebih mengacu kepada tingkatan kondisi mental, sedangkan hakikat 

mengarah kepada kualitas pengetahuan atau pengamalan. Kualitas 

pengetahuan itu sedemikian sempurna dan terang sehingga jiwanya 

merasa menyatu dengan yang diketahuinya itu. Untuk mencapai kualitas 

tertinggi itu, seorang kandidat sufi harus melakukan serial latihan keras 
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dan sungguh-sungguh yang disebut sebagai tasawuf amali, sedangkan 

serial amalan itu disebut al-maqomat atau jenjang menuju kehadirat 

Tuhan.49 

 

c. Tasawuf Falsafi  

Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan 

antara visi intuitif dan visi rasional. Terminologi falsafi yang digunakan 

berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah memengaruhi para 

tokohnya, namun orisinilnya sebagai tasawuf tidak hilang. Walaupun 

demikian, tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat, karena ajaran 

dan metodenya didasarkan pada rasa (dzauq). Selain itu, tasawuf ini tidak pula 

dapat dikategoikan pada tasawuf (yang murni) karena sering diungkapkan 

dengan bahasa filsafat.50 

Tasawuf falsafi ini mulai muncul dengan jelas dalam khazanah Islam 

sejak abad VI Hijriah, meskipun para tokohnya baru dikenal seabad 

kemuadian. Pada abad ini tasawuf falsafi terus hidup dan berkembang, 

terutama dikalangan para sufi yang juga filsuf sampai masa menjelang akhir-

akhir ini.51 

Pemaduan antara tasawuf dan filsafat dengan sendirinya telah 

membuat ajaran-ajaran tasawuf falsafi bercampur dengan sejumlah ajaran 
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filsafat di luar Islam, seperti Yunani, Persia, India dan agama Nasrani. 

Namun, orisinalitasnya sebagai tasawuf tidak hilang. Para tokohnya tetap 

berusaha menjaga kemandirian ajarannya, meskipun ekspansi Islam meluas 

pada waktu itu sehingga membuat mereka memiliki latar belakang 

kebudayaan dan pengetahuan yang beragam.52 

Sebagai sebuah tasawuf yang bercampur dengan pemahaman filsafat, 

tasawuf falsafi memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan tasawuf 

akhlaqi dan tasawuf amali. Adapun karakteristik tasawuf falsafi secara umum 

mengandung kesamaran akibat banyaknya ungkapan dan peristilahan khusus 

yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahaminya. Selanjutnya, 

tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan 

metodenya didasarkan pada rasa (dzauq) dan tidak pula dapat dikategorikan 

sebagai tasawuf, karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa dan 

terminologi filsafat, serta cenderung kepada panteisme.53 

Berkembangnya tasawuf sebagai latihan untuk merealisasikan 

kesucian batin dalam perjalanan menuju kedekatan dengan Allah swt, menarik 

perhatian para pemikir muslim yang berlatar belakang teologi dan dan filsafat. 

Dari kelompok inilah tampil sejumlah sufi yang filosofis atau filsuf yang 

sufis. Tasawuf ini disebut tasawuf falsafi. Yaitu tasawuf yang kaya dengan 

pemikiran-pemikiran filsafat. Ajaran filsafat yang paling banyak 
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dipergunakan adalah emanasi Neo-Platonisme dalam semua variasinya.54 

Dikatakan falsafi, sebab konteksnya sudah memasuki wilayah ontologi (ilmu 

kaun) yaitu hubungan Allah swt dengan alam semesta. Dengan demikian, 

wajarlah jika jenis tasawuf ini berbicara masalah emanasi (faidh), 

inkarnasionisme (hulul), persatuan roh Tuhan dengan roh manusia (ittihad) 

dan keEsaan (wahdah). 

Berdasarkan karakteristik umum, tasawuf falsafi memiliki objek 

tersendiri, menurut Ibnu Khaldun, dalam karyanya Muqaddimah, 

menyimpulkan bahwa ada empat objek utama yang menjadi perhatian para suf 

falsafi, antara lain yaitu sebagai berikut. 

Pertama, latihan rohaniah dengan rasa, intuisi, serta intropeksi diri 

yang timbul darinya. Mengenai latihan rohaniah dengan tahapan (maqam) 

maupun keadaan (hal) rohaniah serta rasa (dzauq), para sufi falsafi cenderung 

sependapat dengan para sufi Sunni. Sebab, masalah tersebut, menurut Ibnu 

Khaldun, merupakan sesuatu yng tidak dapat ditolak oleh siapapun. 

Kedua, iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam ghaib, seperti 

Sang Pencipta, sifat-sifatNya, arsy, kursi, malaikat, wahyu, kenabian, roh dan 

hakikat realitas. Mengenai iluminasi ini, para sufi falsafi melakukan latihan 

rohaniah dengan mematikan kekuatan syahwat dan menggairahkan roh 
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dengan jalan menggiatkan dzikir. Menurut para sufi falsafi ini, dzikir 

membuat jiwa dapat memahami hakikat realitas. 

Ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam yang berpengaruh terhadap 

berbagai bentuk kekeramatan. Keempat, penciptaan ungkapan yang 

pengertiannya sepintas samar-samar (syatahiyyat). Hal ini memunculkan 

reaksi masyarakat yang beragam, baik mengingkari, menyetujui, maupun 

menginterpretasikannya dengan interpretasi yang berbeda-beda. 

Tasawuf falsafi juga memiliki karakteristik khusus yang membedakan 

dengan tasawuf lainnya, antara lain : 

Pertama, tasawuf falsafi banyak mengonsepsikan pemahaman 

ajarannyadengan menggabungkan antara pemikiran rasional filosofis dan 

perasaan (dzauq). Kendatipun demikian, tasawuf jenis ini juga sering 

mendasarkan pemikirannya dengan mengambil sumber-sumber naqliyyah, 

tetapi dengan interpretasi dan ungkapan yang samar-samar serta sulit 

dipahami orang lain. Kalaupun dapat diinterpretasikan oleh orang lain, 

interpretasi itu cenderung kurang tepat dan lebih bersifat subjektif.  

Kedua, seperti halnya tasawuf jenis lain, tasawuf falsafi didasarkan 

pada latihan-latihan rohaniah (riyadhah), yang dimaksudkan sebagai 

peningkatan moral dan mencapai kebahagiaan. Ketiga, tasawf falsafi 

memandang iluminasi sebagai metode untuk mengetahui berbagai hakikat 

realitas, yang menurut penganutnya dapat dicapai dengan fana. Keempat, para 



 

penganut tasawuf falsafi ini selalu menyamarkan ungkapan-ungkapan tentang 

hakikat realitas dengan berbagai symbol atau terminologi.55 

 

4. Keutamaan Tasawuf 

Tujuan utama dari tassawuf adalah Dzat yang Maha Tinggi,karena objek tassawuf 

adalah dzat  yang maha tinggi.Oleh karena itu ilmu yang membahas dzat yang maha 

tinggi secara mutlahk adalah  ilmu paling utama.Ilmu Tassawuf dibagian awal 

memberi petunjuk untuk takut kepada Allah, dibagian tengahnya memberikan 

petunjuk untuk bergaul dengan Nya. dan dibagian akhir memberi petunjuk untuk 

mengetahui Nya dan untuk mempergunakan seluruh waktu  untuk beribadahkepada 

Nya. 

Syeikh ash -Shiqla r.a berkata :barang siapa membenarkan ilmu ini,maka dia 

tergolong orang orang pilihan, setiap orang yang memahaminya tergolong orang 

orang terpilih diantara orang pilihan, dan setiap orang yang berbicara dan berbincang 

tentang ilmu ini, adalah bintang yang tidak terlihat dalam lautan yang tidak terkuras 

airnya. 

Jika engkau bertemu dengan orang yang dianugerahi sehingga membenarkan ilmu 

ini,maka gembirakanlahdia.Jika engkau bertemu dengan orang yang dianugerahi 

sehingga dia memhami ilmu Tassawuf ini irilah padanya. Jika engkau bertemu 

dengan orang yang dianugerahi berbicara ilmu Tassawuf, muliakanlah ia.Dan jika 
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engkau melihat orang yang mengecam ilmu Tassawuf,maka jauhilah dan hindarilah 

dia, layaknya engkau lari menjauhi karena takut melihat singa.Tidak satu jenis ilmu  

kecuali pada suatu waktu ilmu itu  tidak dibutuhkan , kecuali lmu 

Tassawuf.Selamanya tak ada seorangpun yang merasa tidak memerlukan 

lagi.Menurut Imam AL Ghazali, dari sisi syariat, hukum bertassawuf adalah fardlu 

‘ain ( kewajiban individual ), karena setiap orang selain para nabi, pasti punya cacat 

atau penyakit. 

5. Tanda-tanda Berasawuf 

Riwayat dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw, bersabda:56 

“Siapa yang bersedekah sekantong dari hasil pekerjaan yang halal dan Allah tidak 

menerima kecuali yang halal  maka sesungguhnya Allah menerimanya melalui 

Tangan KananNya, kemudian Allah merawatnya untuk pemilik sedekah itu, 

sebagaimana diantara kalian merawat anak kudanya, hingga sedekah itu sebesar 

gunung.” Hadits yang mulia ini merupakan motivasi untuk menyerahkan harta demi 

kebaikan, dan mengingatkan agar tetap dalam disiplin keikhlasan. Dan Allah 

memberi kabar gembira setelah keikhlasan itu, adalah pelipat gandaan pahala dan 

diterimanya sedekah itu sendiri.Semua itu terliput dalam keikhlasan yang merupakan 

cahaya bagi kaum ‘arifin. Sebab amal apapun tanpa keikhlasan adalah kegelapan, 
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maka dengan ikhlasan itulah amal menjadi terang benderang, sehingga hasrat kaum 

‘arifin untuk terus membumbungkearah ikhlas. 

“Ingatlah hanya bagi Allahlah beragama yang ikhlas.” 

Hanya saja bagi kaum Sufi yang masuk dalam hakikat, benar-benar telah 

bersih rahasia batinnya, dan hasrat mereka benar-benar indah, karena hasratnya 

adalah Tuhan mereka, dan akhlaqnya adalah sunnah Nabi mereka Sayyidina 

Muhammad Saw, berbeda jauh dibanding mereka yang suka mengklaim sok sunnah 

dan merasa mampu beramal. Anak-anak sekalian…Jika anda melihat kaum Sufi yang 

– sebagian mengalami tragedi karena terjebak dalam zindiq, leberalitas dan 

kebid’ahan. Sementara mayoritas publik justru bodoh dan tolol, lebih banyak 

rekayasa dan pengkhianatan, lebih banyak mengagumi diri sendiri. Pada saat yang 

sama mereka ini malah bersangka buruk kepada ahli zuhud dan ahli taqwa, pemegang 

kebenaran dan kaum suci yang Sufi. Tanda kaum yang bersih jiwanya (kaum Sufi) 

sangat lembut sekali lebih dari sekadar analisa, bahkan sulit jika hanya diduga lewat 

asumsi-asumsi belaka.57 

B. Muhammadiyah 

1. Sejarah Muhammadiyah 

Islam modern telah menyerukan untuk kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah 

sejak abad ke-19, sebagai jargon pembaruan pemikiran Islam. Hal ini terjadi 
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dihampir sebagian besar Negara yang penduduk nya mayoritas beragama Islam, 

khususnya di Negara Islam yang tertindas.  Secara umum, munculnya gagasan 

pembaharuan ini dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam itu sendiri. Pada satu 

sisi banyak terjadi penyimpangan  dari ajaran dasar dalam praktik ibadah, akan 

tetapi pada sisi lain juga muncul tokoh-tokoh Islam yang tercerahkan sebagai 

akibat dari pendidikan yang mereka peroleh. Di samping itu juga terdapat faktor 

eksternal yang di mana sebagian besar Negara Islam berada di bawah belenggu 

penjajah sehingga pada setiap langkah dan gerak umat Islam dibatasi atau bahkan 

dilarang. Di tengah-tengah kondisi seperti inilah lahir berbagai gerakan 

pembaruan yang dicetuskan oleh para tokoh Muslim di berbagai Negara Islam, 

yang termasuk di dalamnya adalah Negara Indonesia. Salah satu gerakan 

pembaruan yang ada di Indonesia tersebut adalah Persyarikatan 

Muhammadiyah.58 

Dalam kajian tentang suatu organisasi, untuk mengetahui seluk-beluknya terlebih 

dahulu mengetahui tentang pendirinya, karena konsep suatu organisasi tidak 

terlepas dari gagasan-gagasan para pendahulunya. Ketika kita berbicara tentang 

Muhammadiayah, pasti tak terlepas danerat kaitannya dengan pendirinya yaitu K. 

H. Ahmad Dahlan.59 
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Sebelum mendirikan Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan mengadakan 

pengajian-pengajian dalam kelompok-kelompok orang tua, pemuda, maupun 

wanita. K.H. Ahmad Dahlan juga mengajar murid-murid calon guru, calon-calon 

bupati dan lain-lain. Pengajian yang dirintis Kiai Dahlan ada pengajian Ihwanul 

Muslimin, ada juga yang bernama Tobarotul Qulub, Fathul Asror wa 

Miftahussa’adah, Sumarah Ngalah, serta pengajian Sidik Amanah Tabligh 

Fathinah (SATF), dan sebagainya. Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 

bertwpatan 8 November 1912 semua pengajian itu dilebur dan didirikanlah 

Muhammadiyah. 

Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai  cita-cita untuk:  

a. Dengan Muhammadiyah, umat Islam Indonesia dapat mengikuti/ 

mencontoh kepada Nabi Muhammad dalam cara hidup beragama, baik 

tauhidnya, akhlaknya, maupun muamalahnya. 

b. Dengan Muhammadiyah, hendaknya dapat dipersatukan umat islam 

Indonesia dari segala suku. 

c. Dengan Muhammadiyah hendaknya umat Islam dapat menjadikan umat 

Islam yang berani mengorbankan bondo (harta),  bahu (tenaga, 

kekuatannya dan pikirannya untuk kemajuan dan kekuatahan agama 

Islam. 



 

Pelaksanaan perintisan K.H. Ahmad Dahlan itu dimulai dari pengajian-pengajian, lalu 

di Madrasah dan kemudian diterapkan di masyarakat. Kemudian bertumbuhlah 

usaha-usaha mulai dari yang kecil-kecil kemudian makin meluas. 

Persyarikatan Muhammadiyah itu, oleh Kiai Dahlan dimaksudkan untuk 

melaksanakan ajaran agama Islam, untuk menyebarluaskan agama Islam dengan 

berdasar Al-Qur’an dan Sunnah Rasululloh, beliau tidak pernah mencela atau 

menyalah-nyalahkan para Mujtahidin, para ‘Aimatul Arba’ah dan lain-lainnya. Dan 

tidak pernah menyebut bahwa beliau sebagai mujtahid atau sebagai mujaddid. Atas 

dasar hal-hal yang disebut di atas maka Muhammadiyah yang masih berjalan ini 

mempunyai predikat sebagai gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan sebagai 

gerakan tajdid.60 

Dapat dilihat secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari 

beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religious moral. Kegelisahan sosial ini 

terjadi disebabkan oleh suasana kebodahan, kemiskinan dan keterbelakangan umat. 

Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik 

tanpa terlihat kaitannya dengan prilaku sosial dan positif di samping sarat dengan 

takhayul, bid’ah, dan kufarat. Kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas 

antara baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.  
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Sebagai suatu gerakan Islam, Muhammadiyah mendasari geraknya kepada sumber 

pokok ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah, meskipun tidak anti mazhab. Dalam 

memahami dan melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan 

semangat tajdid dan ijtihad serta menjauhi sikap taqlid. Oleh karena itu, di samping 

sebagai gerakan sosial keagamaan, gerakan Muhammadiyah juga dikenal sebagai 

gerakan tajdid. Perkataan “tajdid” pada asalnya berarti pembaharuan, inovasi, 

restorasi, modernisasi, dan sebagainya. Hal ini mengandung pengertian bahwa 

kebangkitan Muhammadiyah dalam usaha memperharui pengertian kaum Muslimin 

tentang agamanya, mencerahkan hati dan pikiranya dengan jalan mengenalkan 

kembali ajaran Islam sejati sesuai dengan jalan al-Qur’an dan al-Sunnah. 61 

Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dituntut untuk selalu mampu membuat 

langkah-langkah yang ditempuhnya tetap segar, kreatif, inovatif dan responsif 

mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain,  Muhammadiyah diharapkan 

dapat selalu berdiri dihadapan sejarah, dalam arti selalu berada ditengah-tengah 

perkembangan masyarakat.  

Menurut Alwi Shihab dalam bukunya yang berjudul Membendung Arus, Respon 

Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia, yang di kutip 

oleh Masyitoh Chusnan, lebih menekunkan faktor penrtrasi Kristen yang 

melatarbelakangi lahirnya Muhammadiyah di sampinh sejumlah faktor-faktor lain 

yang sangat kompleks dan faktor terpentingnya masih tetap diperdebatkan. Dalam 
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perdebatan tersebut menurut Alwi, muncul dua pandangan utama yang pada 

umumnya diterima. Pandangan pertama, mengatakn bahwa kelahiran Muhammadiyah 

didorong oleh tersebarnya gagasan pembaharuan Islam dari timur Tengah ke 

Indonesia pada tahun-tahun pertama anbad kr-20. Pandangan kedua, menekankan 

kenyataan bahwa Muhammadiyah muncul sebagai respon terhadap pertentangan 

ideologis yang telah berlangsung lama dalam masyrakat Jawa. Meskipun dua faktor 

diatas memainkan peran yang sangat penting, namun terdapat faktor yang sama 

pentingnya yang terabaukan dari pertimbangan analisis para sarjana, yaitu penetrasi 

dalam misi Kristen di negeri ini serta pengaruh besar yang ditimbulkannya. Meskipun 

oleh para sarjana faktor ini dianggap tidak penting, namun harus di pertimbangkan 

dan diakui bahwa faktor ini merupakan yang terpentng dari semua faktor yang telah 

mendorong KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. 62 

2. Maksud dan Tujuan Muhammadiyah  

Tentunya semua hal yang dikerjakan oleh Muhammadiyah memiliki maksud dan 

tujuan tertentu. Dan dengan maksud dan tujuan tertentu itulah yang akan 

mengarahkan gerak perjuangan, menentukan besar kecilnya kegiatan serta macam-

macam amal urusan Muhammadiyah. Dengan ringkas dan kata lain, bahwa maksud 

dan tujuan Muhammadiyah ialah: “Membangun, memelihara, dan memegang teguh 

agama Islam dengan rasa ketaatan melebihi ajaran dan faham-faham lainya, untuk 

mendapatkan suatu kehidupan dalam diri, keluarga dan masyarakat yang sungguh 
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adil, makmur, bahagia-sejahtera, aman-sejahtera, lahir dan batin dalam naungan ridho 

Allah SWT. “63 

3. Perkembangan Muhammadiyah 

Muhammadiyah terus maju dan berkembang ke mana-mana melalui iman dan amal 

shalih. Tidak sedikit halangan dan tantangan yang terjadi, semuanya dapat dihadapi 

dengan sabar dan tawakal, yang pada akhirnya membuahkan hasil kebesaran dan 

keluasan gerakan Muhammadiyah. Dari ujung barat dampai batas paling timur dan 

dari wilayah yang paling utara maupun paing Selatan Indonesia, telah di masuki 

Muhammadiyah. Hali ini membuktikan bahwa Muhammadiyah memang bisa 

diterima oleh masyarakat Indonesia, di samping karena keuletan dan ketekunan 

mubaligh-mubalighnya dalam mensyiarkan Islam sesuai dengan faham yang diakui 

Muhammadiyah.64 

Secara garis besar, perkembagan Muhammadiyahdapat dibedakan menjadi:65 

1. Perkembangan secara vertikal, yaitu perkembangan dan perluasan gerakan 

Muhammadiyah ke seluruh penjuru tanah air. Berupa berdirinya wilayah-

wilayah di tiap-tiap Provinsi, daerah-daerah di tiap-tiap Kabupaten dan 

Kotamadya, cabang-cabang dan ranting-ranting serta jumlah anggota yang 

bertaburan di mana-mana.  
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2. Perkembangan secara horizontal yaitu perkembangan dan perluasan amal 

usaha Muhammadiyah, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini 

dengan pertimbangan karena bertambah luas serta banyaknya hal-hal yang 

harus diusahakan oleh Muhmmadiyah, sesuai dengan maksud dan 

tujuannya. Maka dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan 

sebagai badan pembantu pimpinan persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja 

tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan.  

Dari sejak Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan hingga periode 

sejarahnya yang paling mutakhir, melalui pergantian nasib pasang-surut sejarah dan 

hilang-bergantinya pimpinan, nampak nyata bahwa sejarah Muhammadiyah dari 

waktu ke waktu telah melahirkan putra-putranya yang penuh pngabdian dan 

keikhlasan. Dari pusat pimpinan persyarikatan hingga pimpinan cabang dan ranting 

menunjukan prestasi yang masing-masing memiliki kelebihan sendiri-sendiri. 

Periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah adalah: 

1. Periode KH. Ahmad Dahlan (1912-1923) 

2. Periode KH. Ibrahim (1923-1932) 

3. Periode KH. Hisyam (1932-1936) 

4. Periode KH. Mas Mansur (1936-1942) 

5. Periode Ki Bagus Hdikusumo (1942-1952) 

6. Periode A. R. Sutan Mansyur (1952-1959) 

7. Periode H. M. Yunus Anis (1959-1968) 



 

8. Periode KH. Ahmad Badawi (1962-1968) 

9. Periode K.H. Fakih Usman/ H. A.R. Fakhrudin (1968-1971) 

10. Periode KH. Abdur Razak Fakhruddin (1971-1990) 

11. Periode KH. A. Azhar Basyir, MA (1990-1995) 

12. Periode Prof. DR. H.M Amien Rais/ Prof. DR. H. A. Syafi’i Ma’arif 

(1995-2000) 

Dalam perkembangannya, Persyarikatan Muhammadiyah mengalami banyak 

kemajuan yang dicapai serta semakin menunjukan peran pentingnya dalam kehidupan 

beragama, juga aspek-aspek lain di luar agama (ekonomi, sosial, pendidikan, dan 

sebagainya). 

Dengan kondisi Muhammadiyah seperti sekarang ini, semakin memberatkan tugas 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjalankan agenda-agenda yang lebih 

strategis bagi umat Islam ke depan. Jalan terjal yang dilalui oleh persyarikatan 

Muhammadiyah mulai dari awal berdiri sampai perkembangannya saat ini banyak 

memberikan pelajaran berharga Persyarikatan dan warganya karena sesuai dengan 

prinsip kausalitas. 66 

4. Identitas Gerakan Muhammadiyah 

a. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam 
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Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah jelaslah bahwa 

sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, 

dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an. Dan apa yang 

digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata 

untuk merealisasikan perinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang 

real dan kongkret. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha 

untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud real, kongkret dan nyata 

yang dapat dihayati, dirasakan dan dinikmati oleh umat sebagai 

“rahmatan lil ‘alamin”. 

b. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam  

Hal ini diakui oleh beberapa pihak yang menyatakan bahwa 

Muhammadiyah terlihat sebagai pergerakan dakwah yang menekankan 

pengajaran serta pendalaman nilai-nilai Islam. Dilihat dari salah satu 

faktor yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal 

dari pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap ayat-ayat AlQur’an 

terutama sekali surat Ali Imran ayat 104. Berdasarkan pada ayat inilah 

Muhammadiyah meletakkan khittah atau srategi dasar perjuangan, yaitu 

dakwah Islam, Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan masyarakat sebagai 

medan atan kancah perjuangannya. 67 

c. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid (reformasi) 
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Makna tajdid dari segi bahasa berarti pembaharuan, dan dari segi istilah 

tajdid memiliki dua arti, yakni pemurnian dan peningkatan, 

pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Tajdid 

dimaksudkan sebagai penafsiran pengalaman dan perwujudan ajaran Islam 

dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah.  

C. Tasawuf di Kalangan Muhammadiyah 

Melihat perkembangan Islam di Indonesia beberapa tahun belakangan, salah satu 

pertanda paling mencolok adalah perhatian pada tasawuf di samping segi sosial-

politik Islam yang seringkali kontroversial. 68 Tasawuf juga menjadi pembahasan 

di kalangan intelektual muslim di Indonesia. Daya tarik ilmu tasawuf membuat 

banyak yang membahas dan meneliti mengenai tasawuf. Melihat perkembangan 

tasawuf ini, tentunya banyak yang memandang positif dan tidak jarang juga yang 

menanggapinya negatif.  

Membahas mengenai tasawuf, sepertinya dikalangan Islam puritan terkesan 

kurang mendapatkan tempat. Seperti di kalangan organisasi Muhammadiyah, 

tasawuf terkesan menjadi hal yang asing untuk mereka. Hal ini karena menurut 

mereka institusionalisasi sufisme secara formal ke dalam tarekat akan menjebak 

orang ke dalam idolatri dan mistisifikasi Islam. Namun semua pernyataan-

pernyataan itu mulai terkikis dengan di mulai dari adanya “Spiritual Syariah” yang 
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dicanangkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Banda Aceh pada tahun 1995. 

Spiritual Syariah ini bermakud untuk kembali pada Islam sejati KH. Ahmad  

Dahlan, yaitu Islam dengan akal dan hati suci. Spiritualisasi syariah sebenarnya 

tidak lain dari syariah plus sufisme. Jadi sebenarnya tasawuf atau sufisme secara 

informal dan subtantif sebenarnya diamalkan oleh Muhammadiyah, seperti yang 

dikatakan oleh Mitsuo Nakamura dalam penelitiannya yang berjudul Sufi Elements 

in Muhammadiyah?: Notes from Field Observation. 69 

Melihat mengapa alasan Muhammadiyah kurang responsif terhadap tasawuf 

karena menurut mereka tasawuf identik dengan tahayul, kufarat dan sebagainya. 

Yang penulis lihat bahwa sebenarnya Muhammadiyah mencoba untuk bersifat 

fleksibel dalam menganggapi nya. Yaitu dengan mencoba mengkorelasikan antasa 

sufisme dan syariah.  

Meskipun secara teoritis pemurnian Islam menyebabkan sufisme kehilangan 

fungsinya begitupun secara doktinal keabsahanya ditolak, pada keyatananya 

wahabisme dan Ibnu Taimiyah sang pelopor pemurnian Islam, tidak menolak 

subtansi sufisme. Tuduhan bid’ah adalah akibat dominasi ahli syariah dalan 

gerakan pemurnian Islam, akan tetapi ajaran etik dan spiritual sufisme tumbuh 

dengan baik dalam kehidupan pengikut gerakan ini, yang dalam hal ini adalah 
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gerakan Muhammadiyah. Walaupun memang di dalamnya langkah sistematis 

maqam-maqam dalam hierarki (keilmuan) tarekat.70 

Komitmen pada subtansi etik dan spiritual sufisme itu terlihat dalam realitas 

Muhammadiyah pada tahapan nasional, terutama lokal. Namun tidak dikenal 

tokoh “mursyid” yang memiliki hierarki geneologis dengan  Nabi dan tahapan 

maqam untuk mencapai kesatuan mistis dengan Tuhan. Dan, tidak terdapat mata 

rantai “wasilah” seperti tarekat yang menghubungkan pengikut dengan “mursyid”. 

Dalam gerakan ini, yang dikenal adalah tokoh muslim yang dipercaya memiliki 

kesalehan lebih dari umumnya umat Islam lainnya. Yang pada intinya sebenarya 

sama, yaitu mencapai keridhoan dan kedekatan dengan Tuhan. 71 

Begitu sulitnya mencapai kesalehan dan perkenaan Tuhan serta sukses duniawi 

menurut Islam murni, menyebabkan gerakan ini sulit memperoleh dukungan dari 

rakyat. Berbeda dengan sufisme, fenomena sufisme atau dalam hal ini adalah 

tasawuf merupakan gejala global dalam sejarah dunia Islam dengan pengikut 

yang banyak. Hal ini akibat dari skripturalisme dalam pemurnian Islam, yang 

menurt elite ulama sering kurang relevan dengan kepentingan mayoritas umat. 72 

dan disinah peran strategis sufisme yang lebih mementingkan subtansi etik 

daripada sistem-sistem formal dalam ajaran itu. 
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Tasawuf secara formal memang ditolak Muhammadiyah, hal ini karena menurut 

mereka tasawuf terkesan mengabaikan syariah dan karena lebih menekankan 

aspek esoterik dan etik. Bagi sufisme, taat syariah tanpa pengalaman spiritual 

melalui berbagai langkah atau maqamat sehingga mampu melihat Tuhan dengan 

mata hati tidaklah cukup.73pandangan esoterik ini juga terlihat dalam diri KH. 

Ahmad Dahlan dan generasi perintis gerakan ini sebelum lahirnya lembaga tarjih.  

Dimensi esoterik sufisme itulah yang menyebabkan ajaran ini lebih terbuka bagi 

rakyat. Belah menulis:74 

“Kekuatan bertahan agama rakyat dan sufisme dari hadapan serangan kaum 

skripturalis menunjukkan bahwa skripturalisme tidak sesuai dengan semua kebutuhan 

keagamaan, walaupun sukses sebagai ideologi... satu usaha dari sebagian kaum 

eksistensialis Islam tercermin dalam tradisi sufi, boleh jadi merupakan suatu pilihan 

maa depan yang segera datang. “ 

Selanjutnya Bellah menyatakan: 

Kebangkitan sufisme adalah sumbangan besar dari Islam dalam memenuhi kebutuhan 

keagamaan dan kesadaran masyarakan. ... hal itu, karena sufime memuaskan dan 

bersifat lokal yang berkaitan dengan kekeramatan lokal, pemujaan lokal, dan orang-

orang suci lokal.”  
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Dimensi esoteris dalam Islam yaitu tasawuf atau sufisme kurang diapresiasi di dalam 

formalisasi syariah sesudah KH. Ahmad Dahlan wafat (1923), ketika tarjih 

berkembang sebagai lembaga fatwa. KH. Ahmad Dahlan menekankan kesalehan 

batin dan fungsi hati-suci, seperti sufisme. 75 

Bagi penganut Islam puritan yang dalam hal ini adalah golongan Muhammadiyah, 

kemurnian Islam adalah obsesi yang hendak diperjuangkan. Bagi mereka, praktik-

praktik tasawuf yang menyimpang termasuk salah satu persoalan yang justru harus 

dimurnikan. Sebab, merekan menganggap tasawuf telah menyimpang dari tujuan 

sebenarnya yaitu sebagai sarana pengokohan kehidupan batin, memperkaya 

kehidupan spiritual atau membangun kedekatan antara hamba dengan Tuhannaya.76 

Untuk mengetahui bagaimana tasawuf di kalangan Muhammadiyah dapat kita lihat 

dalam beberapa hasil penelitian  intelektual muslim Muhammadiyah, diantara nya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Sya’roni. Sya’roni memetakan pandangan 

intelektual Muhammadiyah menjadi tiga bagian. Yaitu:77 

Pertama, pandangan yang pertama adalah menolak secara total eksistensi tasawuf. 

Kelompok ini beranggapan beribadah adalah suatu konsep yang sudah paten dan 

tidak boleh mengada-ada. Apabila  hal ini dilakukan  maka ibadah akan menjadi 

kacau. Dalam prespektif Muhammadiya, landasan utama yang mendasari setiap 

ibadah adalah Qur’an dan Sunnah. Apabila di dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak ada 
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konsep tertentu tentang ibadah, tasawuf misalnya, maka secara otomatis hal tersebut 

tidak boleh dilakukan. Penolakan terhadap tasawuf dikarenakan tasawuf tidak 

ditemukan dan dirumuskan dalam Islam. Penilakan terhadap tasawuf juga didasarkan 

atas rumusan dasar bahwa itihad dalam bidang ibadah adalah haram. Dan yang 

diamalkan orang Muhammadiyah tidak boleh lepas dari ideologi Muhammadiyah. 

Kedua, bersikap terbuka terhadap tasawuf. Kelompok ini beranggapan bahwa konsep 

tasawuf secara formal tidak dikenal dalam Muhammadiyah, yang ada hanyalah 

dzikir. Dzikir ada dalam Muhammadiyah bukan dipahami sebagai salah satu elemen 

utama dari tasawuf melainkan memang diajarkan dalam Islam. Dzikir dalam 

Muhammadiyah adalah konsep dzikir yang diajarkan oleh Rasulullohsehingga tidak 

dikenal dzikir yang diucapkan sampai 99 kali, 4444, kali atau 1000 kali dan 

sebagainya. Perintah untuk memperbanyakdzikir memang ada dalam Islam dengan 

maksud untuk memahami suatu amal perbuatan ibadah tertentu tetapi secara khusus 

penyebutan angka tidak ada. Tasawuf dalam prespektif kelompok ini adalah tasawuf 

yang dicontohkan oleh Hamka, yang disebut sebagai Tasawuf Modern. Terkait 

dengan dzikir, dapat dilakukan dengan bentuk ucapan yang dalam aplikasinya 

diserahkan menurut pribadi masing-masingdan dalam bentuk perbuatan yang di 

dalam Muhammadiyah disebut amal usaha baik berbentuk pembangunan Perguruan 

Tinggi, rumah sakit dan sebagainya.  

Ketiga, akomodatif terhadap tasawuf. Kelompok ini beranggapan tasawuf tidak sering 

ditemui di dalam Muhammadiyah. Konsep yang digunakan oleh Muhammadiyah 



 

untuk terminologi spiritualitas ini lebih sering disebut dengan istilah “akal dan hati 

suci” sebagaimana yang diungkapkan oleh Munir Mulkhan atau “irfan” dalam istilah 

Amin Abdullah. Tasawuf dalam Muhammadiyah menurut kelompok ini adalah 

spiritual syari’aitik yang terlembaga dalam konsep “akhlak, ikhsan, dan irfan”. 

Pemolakan Muhammadiyah terhadap tasawuf selain tidak terdapat legalitas dalam Al-

Qur’an dan Sunnah juga karena asketisme  kelompok-kelompok tertentu dalam 

tasawuf. Tasawuf dalam Muhammadiyah adalah tasawuf modern Hamka yang lebih 

subtantif.  

Seperti juga yang dikemukakan oleh Nasir bahwa, amal usaha Muhammadiyah yang 

tersebar luas di wilayah Nusantara, tidak lain dari hasil manifestasi spiritualitas 

gerakannya. Manifestasi dari dzikir dan wiridnya kepada Alloh. Itulah sebabnya 

tasawuf ala atau model Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai tasawuf yang 

membumi. Ahmad Azhar Basyir juga mengatakan bahwa amal usaha 

Muhammadiyah tidak mungkin lahir jika tidak digerakkan oleh jiwa pengorbanan dan 

keikhlasan yang tinggi. Mukti Ali juga pernah menunjuk amal usaha Muhammadiyah 

itu sesungguhnya merupakan bentuk spiritualitas dalam Muhammadiyah. 78 

Wajah tasawuf dalam Muhammadiyah juga dapat dilihat dari salah satu pemimpin 

Muhammadiyah periode terlama yaitu pada tahun 1968-1990 dan beliau adalah AR. 

Fakhruddin. Pribadinya yanng bersahaja dan hidupnya yang sangat zuhud, membuat 

banyak para intelektual muslim mengatakan bahwa beliau adalah sufi yang 
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memimpin Muhammadiyah. Bukan tidak memiliki alasan yang kuat untuk 

mengatakan bahwa Pak AR adalah seorang pemimpin yang sufistik dan dekat dengan 

tasawuf. Hal ini tentunya dilihat dari pemikiran-pemikiran Pak AR serta sikap nya 

sebagai seorang pemimpin, yang memang sangat dekat sekali dengan tasawuf. 

  

  



 

BAB III 

BIOGRAFI INTELEKTUAL AR. FAKHRUDDIN 

A. Keluarga AR. Fakhruddin 

Dalam sub ini, peneliti memaparkan pengalaman dan biografi hidup seorang tokoh 

yang namanya sangat akrab dikalangan warga Muhammadiyah, umat islam di Tanah 

Air bahkan di kalangan non-Muslim. Hal ini dikarekan keteladanan yang diberikan 

Pak AR. Fakhruddin semasa hidupnya. 79 

AR. Fakhruddin, nama sebenarnya adalah Abdur Rozaq, tetapi populer di panggil 

AR. Fachruddin. Sedangkan Fakhruddin yang tercantum di belakang namnaya adalah 

ayahnya, yang di mana beliau adalah seorang Kiai yang berasal dari Bleberan, 

Brosor, Galur, Kulonprogo. Ia seorang Lurah Naib (Penghulu) dari Puro (Istana) 

Pakualaman. Oleh karena itu ia disebut Kiai Imampuro. Sebagai seorang kiai di desa 

tempat tinggalnya, yang barang tentu merupakan orang yang dituakan dan disegani, 

maka kakek dari Sri Paduka Paku Alam VIII berkenan untuk menganggat KH. 

Fakhruddin sebagai penghulu di Istana (Pakualaman).80 

AR. Fakhruddin dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Maemunah, ia adalah 

putri KH. Idris yang bertempat tinggal di selatan Masjid Pakualaman. Siti Maemunah 
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adalah seorang janda, yang kemudian dipertemukan dan dijodohkan dengan KH. 

Fakhruddin, yang kebetulan memiliki hubungan baik dengan ayahnya. 81 

Abdul Rozaq Fakhruddin dilahirkan pada tanggal 14 Februari 1916 di Clangap.  

Purwangan, Pakualaman, Yogyakarta. AR. Fakhruddin bersaudara 10 orang seayah 

dan seibu. Saudara seibu, karena ibu AR. Fakhruddin yaitu Siti Memunah adalah 

seorang janda yang memiliki saru anak perempuan yaitu Siti Asmah yang kelak 

melahirkan tokoh-tokoh seperti, HM. Haris Tamim, HM. Djindar Tamimydan Prof. 

DR. Hj. Siti Baroroh Barid.82 Dan sedangkan saudara seayah karena KH. Fakhruddin 

mempunyai istri yang tinggal di Bleberan dan sudah mempunyai banyak anak. Ketika 

telah beranjak remaja, sang ayah KH. Fachruddin pulang ke rahmatulloh, tepatnya 

pada tahun 1930 di desa Bleberan dalam usia 72 tahun. 

B. Latar Belakang Pendidikan  

Ayahanda Abdur Rozak Fakhruddin, Kiai Haji Fakhruddin adalah orang tua yang 

sangat memperhatikan dan mementingkan pendidikan anak-anaknya. Pada saat AR. 

Fakhrudin berumur 7 tahun (tahun 1923) Pak AR bersekolah di Standard School 

Muhammadiyah Bausasran Kecamatan Danurejan, Yoyakarta. Setelah ayahnya tidak 

lagi jadi penghulu dan usaha dagang batiknya jatuh, ia pulang ke desanya Bleberan 

Kelurahan Banaran Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo. 83 Kemudian beliau 
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ikut kakak sepupunya kembali ke Yogyakarta dan melanjtkan sekolahnya di Standard 

School Muhammadiyah Prenggan, Kotagede, Yogyakarta sampai lulus kelas 5 pada 

tahun 1928. Yang pada waktu itu, sekolah SD Muhammadiyah sama seperti sekolah 

SD pada umumnya, hanya sampai kelas 5 saja. Sebelum lulus sekolah pada tahun 

1972, Pak AR sempat mengikuti perlombaan pidato antar sekolah se-Yogyakarta dan 

menjadi pemenang. 84 

Kemudian setelah lulus dari Standard School Muhammadiyah Prenggan, Pak AR 

melanjutkan pendidikannya ke Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Akan tetapi 

pendidikannya di Muallimin tidak sampai tamat. Saat beliau duduk di kelas dua 

Muallimin, ayahnya memanggil Pak AR untuk pulang ke desanya dan meminta Pak 

AR untuk mengaji (menimba ilmu agama) saja. Pak AR mematuhi perintah ayahnya 

dan kemudian mondok  kepada KH. Abdulloh Rosad dan KH. Abu Amar, keduanya 

adalah Kyai ternama di desanya pada saat itu. Selain berguru pada dua Kyai desa 

tersebut, Pak AR juga ngaji pada ayahnya sendiri, KH. Fakhruddin yang dahulu 

perbah belajat ilmu agama di Pondok Pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur.85 

Pada tahun 1930 ayahanda Pak AR, meninggal dunia dalam usia 73 tahun di 

Bleberan. Kemudian pada tahun 1932 yang pada saat itu usia Pak AR 16 tahun, 

beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah guru Darul Ulum Muhammadiyah 

Wabapati, Sewugalur, Kulon Progo, yang pada waktu itu baru di buka. 
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Pendidikannya itu dijalaninya selama tiga tahun. Kemudian Pak AR melanjutkan 

pendidikannya lagi ke Tabligh School (Madrasah Mubalighin) Muhammadiyah III 

selama satu tahun di Surotan, Yogyakarta pada 1935.86 

Pak AR belum sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, hal ini dapat 

diketahuai melalui pengakuannya sendiri, beliau mengatakan bahwa:87 

“ Terus terang, saya ini bukan Kiai, dengan arti kata alim dalam soal agama. Saya 

juga bukan sarjana  , meskipun saya pernah menjadi dosen Islamologi di Universitas 

Islam Sultan Agung dan di FKIP Universitas Negeri Diponegoro pada tahun 1962 

sampai dengan 1964, karena kedudukan saya sebagai Kepala Kntor Penerangan 

Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang.” 

Pengalaman Pak AR seperti yang telah beliau akui di atas membuktikan bahwa 

meskipun Pak AR tidak memiliki gelar kesarjanaan, namun kualitas  pribadi Pak AR 

dari segi akademik tidak diragukan lagi. Dengan kata lain , keilmuan Pak AR dalam 

bidang agama tidak hanya di akui oleh warga Muhammadiyah saja, melainkan juga 

diterima di kalangan komunitas akademik.  

C. Kiprah AR. Fakhruddin di Muhammadiyah 

Sedari kecil, Pak AR sudah ditempa da dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah. 

Bahkan dapat dikatakan bahwa kegidupannya telah menyatu dengan Muhammadiyah. 
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Semangatnya untuk terus belajar tidak pernah padam, meskipun dengan belajar 

mandiri ataupun menimba ilmu dari para tokoh Muhammadiyah. Seperti, KH. Sudja, 

KH. Ahmad Badawi, KRH. Hadjid, KH. Muchtar, Ki Bagus Hadi Kusumo, KH. 

Djohar, KH. Muslim, KH. Kanad, KH. Bakir Saleh, KH. Basyir Mahfudz, Hj. 

Badilah Zuber dan lain sebagainya. 88 

Setelah Pak AR menyelesaikan pendidikannya di Tabligh School Muhammadiyah, 

Pak AR diminta menemani H. Dawam Rozi, Mubaligh dari Wonopeti, Sewugalur, 

Kulon Progo, yang juga anggota Muhammadiyah untuk ke Pelembang, Sumatra 

Selatan. Di Pelembang, Pak AR di minta menjadi guru SD Muhammadiyah Cabang 

Talangbalai, Tanjungraja (Sekarang Ogan Komering Ilir). Setelah enam bulan 

berjalan  H. Dawam Rozi pulang ke Jakarta. Sementara Pak AR masih tetap tinggal 

mengajar di Pelembang. Selain mengajar di SD, Pak AR juga mengajar di kepaduan 

Hisbul Wathan (HW) serta mendirikan Wusto Muallimin Muhammadiyah, lembaga 

pendidikan setingkat SMP.89 

Pada tahun 1938, Pak AR dipindah ke Cabang Muhammadiyah Ulak Pacah, Sekayu, 

Musi Ilir (Sekarang Kabupaten Muba, Musi Banyu Asin) oleh Majlis Konsul 

Muhammadiyah daerah Lampung Palembang Bangka, yang diketuai oleh R. 

Zaenuddin Fanami. Yang di sini Pak AR bertugas hingga tahun 1941. 90 
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Kemudian sejak tahun 1941 sampai tahun 1942 Pak AR bertugas di Sungai Batang 

dan tahun 1942 sampai dengan tahun 1944 bertugas di Tebing Grinting, Muara 

Mrajat, Palembang. Di sana Pak AR mengajar di Sekolah Muhammadiyah, 

memimpin dan melatih Hisbul Wathan ( HW) dan berdakwah, yakni mengisi 

pengajian-pengajian diberbagai Cabang Muhammadiyah.91 

Mencermati perjalanan tugas dan dakwahnya ke Sumatra Selatan selama kurang lebih 

9 tahun, ternyata inilah kiprahnya terjun ke masyarakat. Pak AR mulai meniti karier 

dengan menjadi seorang guru dan mubaligh. Pada jaman itu, menjadi seorang guru 

adalah  pekerjaan yang cukup terhormat dan berwibawa. Dunia pendidikan yang 

digelutinya dengan dirinya menjadi seorang guru ini mampu menumbuhkan dirinya 

menjadi seorang pendidik yang profesional.  

Sekitar tahun 1944, Pak AR kembali ke kampung halamannya, yaitu Desa Bleberan, 

Kulonprogo, Yogyakarta. Beliau terus aktif berdakwah lewat organisasi 

Muhammadiyah. Demikian pula sejak beliau pindah ke Kauman, Yogyakarta beserta 

keluarganya pada tahun 1950 Pak AR tetap aktif dan terus belajar pada seniornya. 92  

Kemudian, karena keaktifannya Pak AR diangkat menjadi Pemimpin 

Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tahun1952. Tahun 1953 menjadi Ketua 

Muhammadiyah Wilayah, Daerah Istimewa Yogyakarta. 93 dan berturut-turut sebagai 

Dzawil Qubro PP Muhammadiyah, sampai akhirnya dipercaya memimpin 
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Muhammadiyah selama kurang lebih 22 tahun lamanya (1968-1990). Merupakan 

masa kepemimpinan terlama sepanjang periodisasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

sejak KH Ahmad Dahlan pendiri gerakan Muhammadiyah. 94 

Perjalanan karier Pak AR di Muhammadiyah sebagaimana yang telah dipaparkan di 

atas menggambarkan bahwa Pak AR meniti karier di Muhammadiyah benar-benar 

dari grass root (akar rumput, tinggkat paling bawah). Yakni terlebih dahulu menjadi 

anggota Ranting, Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan 

Wilayah sampai dengan Pimpinan Pusat. Pak AR dapat menjadi Pimpinan tingkat 

Nasional setelah melalui proses yang amat panjang. Kepemimpinannya selama 22 

tahun bukanlah waktu yang sebentar, melainkan waktu yang amat panjang yang 

menjadikan beliau populer, bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah saja, tetapi 

juga di penas nasional dan masyarakat Indonesia.95 

Keberhasilannya dalam memimpin Muhammadiyah dan berdakwah, banyak diakui 

oleh berbagai kalangan. Wajar bila Pak AR dikatakan sebagai pemilik bangsa pada 

waktu itu. Untuk menjadi pemimpin yang baik, menurut Pak AR adalah pemimpin 

yang dapat menghayati bagaimana kehidupan umat secara riil, bagaimana derita dan 

nestapa umat di tingkat bawah dan bagaimana kesulitan berdakwah dan 

menggerakkan organisasi di tinggat ranting yang jauh dari kota yang serba 

kekurangan sarana dan prasarana. Segala kesusahpayahan, kesulitan-kesulitan dan 

                                                             
94 Suratmin, op. Cit, hlm. 54 
95 Masyitoh, loc. Cit, hlm. 55 



 

suka duka seseorang bekerja di tingkat basis dapat memberi pengalaman yang 

berharga dan menjadikan seseorang menjadi lebih arif dalam mengambil kebijakan 

dan memimpin umat.  

Kemampuan untuk menyentuh lawan bicaranya adalah salah satu kelebihan Pak AR. 

Beliau tidak ingin menang sendiri dalam berbicara atau merasa paling pintar. 

Bicaranya sederhana sebagaimana kesederhanaan dalam gaya hidupnya, 

penampilannya, maupun pemikirannya. 96 pemikiran Pak AR, pada umumnya 

dituangkan dalam tiga masalah pokok, yaitu masalah keagamaan, masalah 

persyarikatan, dan masalah kemasyarakatan. Ketiga masalah ini merupakan kesatuan 

yang utuh. Diantara ciri pemikiran Pak AR adalah tidak ekstrim dalam 

mengemukakan pemikiran dan pendapatnya, ia sangat menjauhi konflik. Jika terjadi 

perbedaan pendapat, disikapinya dengan bijak dan arif.  

D. Karya dan Dedikasi AR Fakhruddin 

Sebagaimana tokoh Muhammadiyah pada umumnya, Pak AR hidup hingga usia 

lanjut. Beliau wafat pada umur 79 tahun. Beberapa tulisan dan kesan yang 

mengungkapkan perasaannya pada masa akhir hayat Pak AR, mengemukakan bahwa 

hingga akhir hayatnya beliau masih menjadi panutan bagi warganya bahkan umat 

Islam pada umumnya. Beliau adalah sosok ulama besar, dakwahnya yang 
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menyejukkan hati menyebabkan beliau dicintai umat. Sepanjang hidupnya dicurahkan 

untuk kepentingan umat, bangsa dan negara.97 

Kesehatan Pak AR semakin menurun sejak tahun 1990,98 mungkin disebabkan oleh 

faktor usia yang semakin bertambah. Pada tahun 1990 beliau terkena stroke dan 

terserang vertigo pada tahun 1994. Selanjutnya hisngga 1995 Pak AR keluar masuk 

rumah sakit hingga kesehatanyya menurun drastis. Dan pada hari jum’at 17 Maret 

1995 dini hari, Pak Ar mengalami fase kritis hingga membawanya kepada ajal.  

Di kala negara dan masyarakat dalam keadaan krisis seperti sekarang ini, rakyat dan 

para pemimipin membutuhkan keteladanan seorang pemimpin seperti figur AR. 

Fakhruddin. Demikian Syafi’i Ma’arif mengemukakan dalam kata sambutannya.99 

Keteladanan dalam kejujurannya, kesatuan pikiran dan tindakannya, ketulusan, 

kesantunan, kesederhanaan, pengorbanan serta kesabarannya, semua patut untuk 

dicontoh dan diteladani. Pak AR adalah orang yang konsisten mengamalkan sifat-

sifat itu.  

Sebelum wafar, Pak AR masih mendapat kesempatan untuk menyampaikan wasiat 

dan amanat terakhirnya, baik kepada M. Amien Rais, Syafi’i Ma’arif maupun tokoh-
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tokoh Muhammadiyah lainnya agar Muhammadiyah benar-benar dijaga, dipelihara, 

dan terus menerus di besarkan. 100 

Pak AR mengajak umatnya untuk selalu beramal, bekerja dan berjuang melalui 

gerakan Islam yang berpedoman pada al-Qur’an dan as-Sunnahini. Oleh karena itu 

berjuang melalui Muhammadiyah adalah dalam rangka li i’lai kalimatillah 

(menjunjung tinggi agama Alloh), dengan niat tulus dan ikhlas semata-mata untuk 

beribadah kepada Alloh SWT. 101 Selanjutnya, jika niat sudah diizamkan, tinggalah 

usaha sungguh-sungguh Alloh akan menunjukan jalannya, demikian nasihat Pak AR.  

Selaku pimpinan yang sudah banyak makan asam garam dalam Muhammadiyah, Pak 

AR Merasa bertanggung jawab untuk terus memikirkan demi upaya melestarikan, 

meningkatkan, dan memajukan organisasi Muhammadiyah yang cukup besar di 

Indonesia ini. Umtuk keperluan tersebut dan dalam rangka pengabdian kepada Alloh 

SWT., Pak AR menuangkan pikiran-pikirannya melalui karya-karyanya baik yang 

berbentuk buku, monografi, kumpulan esai, atau tanya jawab yang kemudian 

dibukukan oleh murid-muridnya, maupun oleh Pak AR sendiri. Pemikirannya 

umumnya dituangkan dalam tiga masalah pokok, yakni masalah keagamaan, 

persyarikatan dan kemasyarakatan. Ketiga masalah ini merupakan satu kesatuan yang 

utuh.102 Di antara buah pemikiran serta karya nya adalah sebagai berikut:103 
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1. Memelihara Ruh Muhammadiyah, yang diterbitkan pada tahun 1996 

Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan oendeknya yang isinya antara lain 

tentang pengembangan ibadah sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, tabligh 

Muhammadiyah adalah tabligh Islam, memperbaharui niat, pesan kepada para 

mahasiswa, jangan berebut jadi pemimpin, ruh musyawarah Muhammadiyah, 

beribadah menurut tuntunan Rasululloh, dan lain sebagainya. 

2. Muhammadiyah abad XV Hijriah (1985) 

Buku ini berisi serangkaian wacana pendek yang pada awalnya 

berjudul Muhammadiyah Tujuh Puluh langkah ke Depan. Penulisya mengajak 

seluruh warga dan pengurus Muhammadiyah agar berakhlak mulia, berbudi 

pekerti yang luhur. Pokok budi pekerti luhur menurutnya adalah yakin adanya 

Alloh, yakin bahwa Alloh Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Tahu, Maha 

Bijaksana, dan Maha Sempurna. Karena itu, sumber dari budi pekerti luhur 

adalah berbakti kepada Alloh, mentaati Perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya.  

3. Soal Jawab ang Ringan-ringan (1990) 

Kumpulan Soal Jawab ini berisi mengenai masalah-masalah yang 

berkaitan dengan masalah akidah, ajhlak, ibadah, dan muamalah, baik 

muamalah terhadap Alloh maupun sesama manusia. Buku ini juga memuat 

beberapa judul pantun yang berisi tentang akhlak, syukur, tawadhu, shidq, 



 

ikhlas, ridha, juga pantun kematian, ukhuwah Islamiyah dan lainnya, pantun 

yang bernuansa tasawuf dan akhlak.  

4. Tiga Puluh Pedoman Anggota Muhammadiyah (1985) 

Pedoman ini tidak hanya memberikan tuntunan tentang tata cara mejadi warga 

Muhammadiyah atau tentang prosedur yang harus ditempuh secara 

organisatoris dan administrasif bagi calon anggota Muhammadiyah. Akan 

tetapi buku pedoman ini justri berbicara tentang bagaimana upaya 

mewujudkan citra manusia Muslim Muhammadiyah, sehingga memiliki 

shibghah (warna, corak, dan karakter) yang utuh. Selain itu, buku ini juga 

mengupas bagaimana mengamalkan kehidupan yang Islami sesuai dengan 

teladan Rosululloh baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan sebagai warga 

masyarakat yang benar-benar mencerminkan diri sebagai muslim, pengikut 

Rasululloh SAW. 

5. Pak AR Menjawab, kumpulan  tanya jawab pembaca dengan Pak AR diharian 

Kedaulatan Rakyat. 

Buku ini diterbitkan tahun 1990 dari berbagai masalah yang diajukan 

pembaca, oleh penerbit dikelompokkan kepada beberapa dimensi antara lain 

dimensi ketauhidan, ibadah, akhlak, dan masalah-masalah umum. 

6. Mengenang Pak AR, disusun pada tahun 1995 oleh Tinni Ghafiruddin 

Buku ini merupakan tulisan Pak AR yang berupa artikel-artikel pendek 

tentang bagaimana masalah dari masalah kemasyarakatan, persyarikatan, 

keagamaan, sampai kepada masalah ibadah keseharian. 



 

Selain karya-karya yang telah disebutkan di atas, ada beberapa karya Pak AR 

yang lain. Baik yang berbentuk esai, buku saku, ataupun monografi yang ditulis oleh 

AR. Fakhruddin dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Meskipun dalam 

tulisan-tuisan beliau tidak khusus berbicara tasawuf, namun dari tulisan-tulisannya 

sarat dengan pesan moral dan tampak sifat sabar, keteladananm kezuhudan, dan 

watak sufi akhlaki dalam diri Pak AR. Karya-karya yang di maksud misalnya:104 

a. Tuntunan Shalat Menurut Cara Rasululloh SAW (1992) 

Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi hajat dan permintaan masyarakat 

yang baru masuk Islam dan sedang mempelajari cara sholat. Buku ini 

disajikan secara ringkas dan sederhana dengan harapan dapat memberi 

kemudahan bagi pembacanya yang berkepentingan demi melaksanakan 

perintah agama. 

b. Mubaligh Muhammadiyah (1985) 

Penerbitan buku ini dapat dijadikan semacam kode etik di lapangan yang 

menjadikan ciri pergerakan Muhammadiyah. Penulisannya juga bukan 

hanya mengenai seorang pemimpin Muhammadiyah, akan tetapi juga 

sebagai mubaligh sejati. Baginya Pak AR, tabligh adalah suatu kewajiban 

bukan pekerjan. Sehingga siapapun yang menyatakan dirinya Islam dan 

sudah mukallaf maka berkewajiban menunaikan tugas dakwah Islam Amar 

Ma’ruf Nahi Munkar, tak terkecuali keluarga besar Muhammadiyah. Dan 
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buku ini dapat dijadikan panduan dan pedoman untuk melaksanakan tugas 

sebagai seorang mubaligh, dalam rangka ta’abbud (beribadah, berdedikasi 

kepada Alloh). 

c. Menyongsong Sidang Tanwir Muhammadiyah di Solo-Surakarta (1994) 

Dalam buku ini, berisikan mengenai kilas balik organisasi 

Muhammadiyah dari sejak berdirinya hingga menjelang Muktammar 

Banda Aceh. Kilas balik mengenai periodesasi para ketua, sejak KH. 

Ahmad Dahlan sampai AR. Fakhruddin. Di dalamnya juga terselipkan 

mengenai nama musyawarah tertinggi di organinasi Muhammadiyah yaitu 

Muktamar. 

d. Pilihlah Pimpian Muhammadiyah yang Tepat 

Pada dasarnya, buku ini ditulis untuk memberikan arahan dan panduan 

menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta. Penulisnya 

menginginkan bahwa kelak pimpinan Muhammadiyah yang terpilih 

mampu ber amar ma’ruf nahi munkar serta berjiwa istiqomah. 

e. Muhammadiyah, Halal Bi Halal dan Keprihatinan 

Dalam buku ini tergambar bahwa begitu prihatinnya sang penulis terhadap 

saudara-saudara seiman yang tauhidnya masih belum lurus, ibadahnya 

belum benar, akhlak Islamnya masih dekat dengan syirik, bid’ah dan lain-

lain.  

f. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 



 

Dalam buku ini berisikan mengenai menekankan ukhuwah islamiyah, 

meneladani akhlak Rasululloh, terutama meneladani kepemimpinannya, 

ibadahnya yang ruhbanan billaili wa fursanan bun nahari. Pada intinya 

bahwa yang menjadi obsesi Pak AR adalah idealnya umat Islam dan 

warga Muhmmadiyah agar dapat meneladani akhlak Rasul.  

g. Muhammadiyah adalah Organisasi Dakwah Islamiyah 

Buku ini ditulis dengan maksud mengingatkan serta memberi semangat 

kembali kepada segenap warga Muhammadiyah baik putra dan putri, tua 

dan muda, semua kberkewajuban untuk bertabligh, melaksanakan perintah 

Nabi Muhammad, ballighu ‘anni walau ayatan (sampaikan dariku, 

walaupun hanya satu ayat). Dan berharap dapat mengamalkan Islam serta 

mendakwahkannya.  

h. Selamat Tahun Baru (1990) 

Ini adalah buku saku yang ditulis oleh Pak AR dalam bahasa Jawa. Yang 

isinya berupa syair dan tembang berisi nasihat, pujian kepada Alloh, 

peringatan kepada sesama, bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat 

sementara, sedang di akhiratlah kehidupan yang kekal. 

i. Abad XV, Abad Kerukunan dan Kemajuan 

Ini adalah naskah, yang dituangkan dalam bentuk lembaran stensial dan 

tidak dibukukan. Isinya berupa ungkapan syukur atas nikmat dan anugrah 

Alloh SWT, yaitu berupa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dan 



 

permohonan kepada Alloh serta ajakan untuk dapat menanamkan 

kerukunan, toleransi dan kemajuan.  

j. Mikul Duwur Mendem Jero (1982) 

Buku berbahasa Jawa ini berisi tentang berbagai persoalan, seperti ziarah 

kubur, yang di antara nya mengemukakan mengenai permasalahan 

memuliakan makam, yang pada umumnya juga berisi tentang peringatan 

kematian, hari kiamat, surga dan negara, suatu nasihat dan peringatan bagi 

semua yang lalai. 105 

k. Soal Jawab Enteng Entengan (1990) 

Buku ini berisikan tentang masalah ibadah, masalah akhlak juga diangkat 

ketika penulisnya mengemukakan pantun nasihat yang memang beberapa 

pantun sering disisipkan dalam berbagai tulisan.  

l. Pancasila Kabeberaken, Agama Islam Kawedharaken (1983) 

Dalam buku ini penulis membahas tentang Pancasila dan keislaman, 

penulis memulai tulisannya dengan menjelaskan tentang Pancasila secara 

detail. Selain itu, di buku ini juga dijelaskan pula tentang sifat-sifat Alloh, 

rukun iman disertai dengan penjelasan secara rinci mengenai rukun iman 

tersebut, satu per satu.  

m. Muhammadiyah Menjelang Muktamar ke-42 di Yogyakarta (1989) 

Buku ini berisikan tentang keinginan Pak AR untuk pemimpin selanjutnya 

agar dapat mempunyai kriteria yang senantiasa menyadari bahwa 
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Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berpedoman pada al-Qur’an 

dan as-Sunnah.  

n. Pedoman Anggota Muhammadiyah (1995) 

Tuntunan dan pedoman hidup Islam bagi umat Islam (khususnya warga 

Muhammadiyah) saja. Tetapi juga bagaimana setiap warga 

Muhammadiyah agar  menjadi teladan bagi seorang pemimpin 

persyarikatan ini.  

E. Pemikiran AR Fakhruddin  

Tasawuf adalah ilmu yang dengannya diketahuai tentang pembersihan 

jiwa, memperbaiki budi pekerti serta pembangunan lahir batin, untuk 

memperoleh kebahagiaan yang abadi. 106 Ibnu Ujaibah berkata, tasawuf 

adalah ilmu yang dengannnya diketahuai cara untuk mencapai Alloh, 

membersihkan batin dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan beragam 

akhlak terpuji.107  

Sedangkan Pak AR menjelaskan konsep tasawuf itu seperti halnya 

orang hidup adalah atas kehendak Allah. Miskin, kaya, sehat, sakit, semuanya 

itu adalah pakaian orang hidup. Manusia tidak perlu susah atau bingung 

karean tidak akan menyelesaikan persoalan. Bila seseorang sedang miskin 

terimalah dengan sabar, tidak perlu bingung, banyak orang yang miskin tapi 
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karena hatinnya tabah, yakin akan datangnya pertolongan Alloh kemudian 

berikhtiar dan bekerja, rezeki kalau sedang datang tidak dapat ditolak. 108  

Manusia hanya diberi wewenang untuk berikhtiar, berdaya upaya dan 

yang menentukan adalah Allah. Oleh karena itu, marilah kita berikhtiar 

dengan benar, berdaya upaya dengan sungguh-sungguh, dengan pemikiran 

yang matang dan penuh kehati-hatian. Tentang berhasil atau tidaknya ikhtiar 

atau daya upaya itu serahkan sepenuhnya kepada Allah.  

Manusia memang siharuskan berikhtiar bagaimana supaya kita 

menjadi orang kaya dengan cara dan jalan yang halal. Namun setelah kita 

berhasil menjadi orang kaya, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan 

harta yang telah kita perolah dengan seenaknya sendiri yang tidak tertuju 

kepada hal-hal yang bermanfaat. Menggunakan harta pada hal-hal yang tidak 

dituntunkan oleh Allah, termasuk menghambur-hamburkan harta benda. Maka 

kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam, jangan sampai berbuat 

atau bertindak menghambur-hamburkan yang tidak ada gunanya. 109 

Menurut Pak AR setiap orang yang menerima nikmat dari Allah 

berupa kekayaan harta benda maupun yang lainnya, hendaklah ia bersyukur 

kepada Allah dan memohon kepada-Nya, semiga harta kekayaan itu menjadi 

berkah adanya dan dapat digunakan untuk ibadah. Mohonlah kepada Alloh 
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agar harta itu tidak membuat  ia dan anak istrinya lupa kepada Alloh. 110 

Orang yang sudah benar-benar yakin kepada Alloh, kan merasakan betapa 

banyaknya pemberian Allah kepadanya aeperti, siberikan hidup, rezeki, 

pangkat, harta dan lain sebagainya. Apabila hatinya sudah merasakan 

demikian, maka ia kan ingin selalu dekat dengan Allah, dan Allah pun akan 

dekat dengannya. Begitupun sebaliknya, bila ia menjauhi Alloh maka Allah 

pun akan jauh darinya. 111 

Dalam hal ini tindakan serta pikiran Pak AR yang syarat dengan 

tasawuf itu misalnya dapat dilihat ketika Pak AR memberikan tuntunan dalam 

berbagai segi kehidupan kemasyarakatan. Menurut Pak AR, jika warga 

Muhammadiyah akan mengadakan khitanan hendaknya jangan dibesar-

besarkan dan mengada-ada. Warga Muhammadiyah jangan menjadi pelopor 

orang yang hanya mencari “wah” sebab Alloh tidak suka kepada mereka yang 

mentabdzirkan harta bendanya, apabila hanya untuk mencari “wah”. Anggota 

Muhammadiyah yang sadar, tahu asas, tahu tujuan, tahu kepribadian 

Muhammadiyah, tentu tidak akan mentabzirkan harta bendanya. Lebih lebih 

bagi mereka yang hidupnya pas-pasan yang untuk perhelatan kadang-kadang 

sampai menggadaikan sawahnya, menjual anak padi dan tanamannya yang 

belum tentu panen. Demikian pula yang diundang, sanak keluarga, tetangga 

berdatangan dengan membawa sumbangan tertentu. Ini semua prilaku yang 
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mengada-ada baik yang menyelenggarakan maupun yang di undang, sama 

saja. Banyak orang menjadi miskin karena perhelatan yang dibesar-besarkan. 

112 Pak AR juga memberikan nasehat kepada warga Muhammadiyah untuk 

tidak berlebihan, seperti  jika warga Muhammadiyah mengatur rumahnya 

secara modern karena kekayaannya yang melimpah.  

Konsep tasawuf Pak AR dapat di lihat dari suri tauladan dirinya 

sendiri yang beliau praktekkan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. 

Bagi Pak AR kehidupan duniawi yang gemerlap merupakan gaya hidup yang 

menjauhi akhirat. Menurut Pak AR sifat zuhud merupakan faktor utama yang 

membuat dirinya sangat dipercaya oleh warga dan masyarakatnya. Kalau saja 

sistem organisasi Muhamadiyah memungkinkan dan Pak AR sendiri bersedia, 

pasti beliau akan tetap menjadi orang nomor satu di oraganisasi ini sampai 

saat beliau dipanggil oleh Alloh SWT. 113 

Sifatnya yang amat sufistik juga dibuktikan ketika Pak AR mendapat 

kesempatan untuk meiliki rumah. Tentunya sebagai kepala rumah tangga, Pak 

AR dituntut untuk membelikan rumah. Singkat cerita, suatu ketika pak AR 

pernah membeli rumah perumahan, dengan menjual tanah warisan milik 

istrinya. Namun ternyata oleh penjualnya rumah itu tidak diwujudkan sebuah 

rumah tinggal. Pada waktu itu Pak AR memberi pengertian kepada istrinya 

kurang lebih seperti ini, “ bu, kowe tak omongi tapi ora perlu ngerti opo 
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alesane. Awake dewe ora sido duwe imah. Wis ora usah gelo. Insyalloh 

mengko di ijoli omah seng luwih apik ning suargo ( bu, saya beri tahu tetapi 

tidak perlu mengerti apa sebabnya. Kita tidak jadi memiliki rumah. Tidak 

perlu menyesal, insyalloh nanti diberi ganti rumah yang lebih bagus di 

surga).” 114 

Untuk mengungkap seluruh sisi kehidupan AR. Fakhruddin yang 

menyangkut kebersahajaan, kesederhanaan dan kezuhudan semasa hidupnya, 

bahwa AR. Fakhruddin telah mencontohkan pada pengikutnya, bagamian ia 

mensucikan dirinya dari hawa nafsu, ia jauhkan dunia materi karena Pak AR 

percaya bahwa Alloh kelak menyediakan untuknya di alam yang kekal abadi. 

115 

Pak AR menyadari betul bahwa kesenangan dan kemewahan duniawi 

pada dasarnya hanya kan membuat manusia berada dalam kemelut, resah dan 

gelisah. Sementara kondisi yang demikian ini juga membuat manusia semakin 

jauh dari Tuhan bukan sebaliknya, berada sedekat mungkin dengan Tuhan. 

Padahal yang terakhir inilah yang menjadi harapan dan cita-cita setiap orang 

yang beriman. 116 

Menurut Pak AR, kehidupan yang sederhana dan tidak cinta harta, 

memuliakan ilmu dan ketakwaan hanya kepada Alloh adalah pilihan hidup 

yang tepat. Dalam mendidik zuhud kepada pputra putrinya, Pak AR sangatlah 
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serius. Fauzi AR (salah satu putra Pak AR) menceritakan bahwa pada suatu 

malam ketika ia menjalankan solat tahajud bersama Pak AR, Pak AR 

mengatakan sesuatu pada Fauzi, bahwa harta benda hendaknya hanya di 

pegang di tangan jangan dimasukkan ke dalam hati. “ Harta bapak itu hanya 

segini, kata bapak sambil menunjukkan kepalan tangan, jangan dimasukkan 

ke hati,” Cerita Fauzi.117 

Dalam menjalani hidupnya, Pak AR berusaha semaksimal mungkin 

mengikuti prilaku Nabi Muhammad Saw. Hidupnya selalu diajukan untuk 

kepentingan umat dan masyarakat. Kepentingan akhirat dan ridha Allah lah 

orientasi hidup Pak AR. Akhlak Pak AR adalah akhlak sorang sufi. 

Kehidupan Pak AR bisa menjadi teladan bagi kita semua, umat 

Muhammadiyah, para politisi, pemimpin Negara dan masyarakat lainnya. 

Kehidupannya sederhana, tak pernah tenggelam dalam godaan duniawi, 

keteguhan hatinya serta pandangan hidupnya selalu lurus, prinsip hidupnya 

hanya untuk mencari ridho Alloh, yang jalannya ternyata justru meningkatkan 

harkat dan martabatnya di dunia. 118 
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BAB IV 

PANDANGAN AR FAKHRUDDIN TERHADAP TASAWUF 

 

A. Analisis Pemikiran AR. Fakhruddin tentang Tasawuf 

 

Tasawuf  menurut AR. Fakhruddin adalah prilaku berpaling dari 

segala sesuatu kecuali Allah, hanya menginginkan ridho Allah semata. 

Menolak hiasan-hiasan dunia, kenikmatan harta benda, kemegahan, dan 

membenci hal-hal yang dapat melalaikan ibadah. Menurut AR. Fakhruddin 

bahwa manusia yang tidak ada gunanya, tidak berlebihan dan bermewahan 

dalam hidupnya. Bahwa kesenangan dan kegelisahan resah dan gelisah, 

kondisi yang demikian ini juga dapat menjauhkan diri dari Allah. 

AR. Fakhruddin juga mengungkapkan bertasawuf  itu seperti halnya 

orang hidup adalah atas kehendak Allah. Miskin, kaya, sehat, sakit, semuanya 

itu adalah pakaian orang hidup. Manusia tidak perlu susah atau bingung 

karean tidak akan menyelesaikan persoalan. Bila seseorang sedang miskin 

terimalah dengan sabar, tidak perlu bingung, banyak orang yang miskin tapi 

karena hatinnya tabah, yakin akan datangnya pertolongan Alloh kemudian 

berikhtiar dan bekerja, rezeki kalau sedang datang tidak dapat ditolak. 119 
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Manusia hanya diberi wewenang untuk berikhtiar, berdaya upaya dengan 

pemikiran yang matang dan penuh dengan kehati-hatian.  

Menurut Pak AR selain berikhtiar atau berdaya upaya manusia 

sebaiknya tidak berlebihan dan bermewah-mewahan dalam hidupnya. Karena 

kesenangan dan kemewahan duniawai pada dasarnya hanya akan membuat 

manusia berada sdalam kemelut, keresahan dan kegelisahan. Dan kondisi 

demikian dapat membuat manusia jauh dari Tuhan. 120 

Berbicara mengenai tasawuf, banyak spekulasi dan pertayaan-

pertanyan yang muncul mengapa dakwah tasawuf tidak berkembang di awal 

era Islam, dan baru muncul setelah era sahabat dan tabiin. Jawabannya adalah 

pada awal Islam dakwah mengenai tasawuf belum diperlukan. Sebab pada era 

itu semua orang Islam adalah ahli takwa, ahli wara dan ahli ibadah, 

berdasarkan panggilan fitrah mereka dan kedekatan mereka dengan 

Rasululloh saw. Mereka semua berlomba untuk mengikuti dan meneladani 

Rasul dalam setiap aspek.121 

Meskipun para sahabat dan tabiin tidak menggunakan kata tasawuf, 

akan tetapi secara praktis mereka adalah para sufi yang sesungguhnya. Yang 

dimaksud dengan tasawuf tidak lain adalah bahwa seorang hidup hanya untuk 

Tuhannya, bukan untuk diriya. Dia menghiasi dirinya dengan zuhud, tekun 
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melaksanakan ibadah dan selalu berkomunikasi dengan Allah. 122 hal ini juga 

yang dilakukan oleh Pak AR dalam menjalani hidupnya. Beliau menjalani 

hidup semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Hal ini sudah 

di jelaskan oleh penulis padan BAB sebelumnya mengenai bagaimana hidup 

dan pola pikir Pak AR  yang memang begitu sufistik. 

Yang membedakan tasawuf nya Pak AR dengan yang lainnya adalah 

bahwa gerakan tasawufnya bukan sufisme formal. 123Seperti yang Pak AR  

katakan pada suatu pengajian, “ Bahwa kita dapat berdoa lima kali sehari 

dengan teratur, namun jika akhlak kita tetap buruk, tetap rakus, kikir, tidak 

mau memerhatikan yang , miskin dan susah, maka doa kita tidak akan 

diterima oleh Allah, tidak akan masuk surga namun masuk neraka. Kita dapat 

menyelesaikan puasa, namun jika kita tetap membicarakan orang lain, 

berduata, menipu, sombong, maka puasa kita tidak berguna dan tidak diakui 

oleh Alloh. Marilah kita berdoa. Berpuasa, berhaji, membayar zakat, dan atas 

segalanya ini, marilah kita memperbaiki akhlak kita.”124 

Selanjutnya Pak AR mengatakan , “ bahwa jalan yang paling pasti 

untuk membentuk akhlak yang mulia adalah melakukan ibadat, dengan 

kesadaran penuh kepada tauhid. Jalan yang harus dilalui dengan kesadaran 

adalah hasrat seseorang untuk menjadi ikhlas. Ikhlas menunjuk kepada 

orientasi mental yang sepenuhnya tidak terikat pada hal-hal yang bersifat 
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duniawi, kosong, bersih, dan kekosongan inilah yang harus diisi dengan Alloh 

sepenuhnya, diisi dengan kebaktian kepada Alloh. Tidak pada yang lain. 

Bahwa solat-solat sunnah, termasuk witir, salat dhuha dan yang sejenisnya 

sangatlah dianjurkan. Dan bahwa dzikir, wirid, bukanlah monopoli tarekat, 

dan boleh dipraktekkan bilamana hal tersebut dapat membantu meningkatkan 

kesalihan seseorang serta ikhlas dan beribadah maupun dalam bermuamalah”. 

125 

Seperti yang teah diketahui bahwa isi pokok ajaran tasawuf terbagi 

menjadi tiga bidang yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. 

Dari pernyataan Pak AR di atas juga dapat menggambarkan pemikiran beliau 

mengenai tasawuf bahwa pemikiran tasawuf beliau lebih kepada Tasawuf 

Akhlaki. dalam tasawuf akhlaki manusia yaitu perlu mengendalikan hawa 

nafsunya. 126 Yaitu dengan memerangi akhlak-akhlak buruk dari dalam 

dirinya sehingga terciptalah akhlakul karimah.  

 
B. Karakteristik Pemikiran AR. Fakhruddin tentang Tasawuf 

Seperti yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, telah 

dianalisis bahwa corak pemikiran AR. Fakhruddin adalah lebih kepada corak 

Tasawuf Akhlaki.  
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Secara etimologis, tasawuf akhlaki bermakna membersihkan tingkah 

laku atau saling membersihkan tingkah laku. Jika konteksnya adalah manusia, 

tingkah laku manusia menjadi sasarannya. Tasawuf akhlaqi ini bisa dipandang 

sebagai sebuah tatanan dasar untuk menjaga akhlak manusia, atau dalam 

bahasa sosialnya, yaitu moralitas masyarakat. Oleh karena itu, tasawuf akhlaki 

merupakan kajian ilmu yang sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. 

Tidak hanya berupa teori sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan 

dengan aktifitas kehidupan manusia. 

Di dalam diri manusia juga ada potensi-potensi atau kekuatan-

kekuatan. Ada yang disebut dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan. 

Ada juga yang disebut dengan nafsu yang cenderung kepada keburukan. Jadi, 

tasawuf akhlaki yaitu ilmu yang memperlajari pada teori-teori perilaku dan 

perbaikan akhlak. 

Tasawuf Akhlaki adalah suatu ajaran yang menerangkan sisi moral 

dari seorang hamba dalam rangka melakukan taqorrub kepada tuhannya, 

dengan cara mengadakan Riyyadah127pembersihan diri dari moral yang tidak 

baik, karena tuhan tidak menerima siapapun dari hamba-Nya kecuali yang 

berhati salim (terselamatkan dari penyakit hati).128 Isi dari ajaran Tasawuf 

Akhlaqi adalah, Takhalli, Tahalli, Tajalli, Munajat, Murroqobah, 

memperbanyak dzikir dan wirid, mengingat mati, dan tafakkur. 
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1. Takhalli  

Takhalli atau penarikan diri berati menarik diri dari perbuatan-

perbuatan dosa yang merusak hati. Definisi lain mengatakan bahwa, Takhalli 

adalah membersihkan diri sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau 

penyakit hati yang merusak.129 Takhalli dapat dinyatakan menjauhkan diri 

dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu 

yang jahat, semua itu adalah penyakit hati yang merusak. Menurut kelompok 

sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yakni maksiat fisik dan maksiat 

batin.130 Maksiat fisik adalah segala bentuk maksiat yang dilakukan atau 

dikerjakan oleh anggota badan yang secara fisik. Sedangkan maksiat batin 

adalah berbagai bentuk dan macam maksiat yang dilakukan oleh hati, yang 

merupakan organ batin manusia. 

Pada hakekatnya, maksiat batin ini lebih berbahaya dari pada maksiat 

fisik. Jenis maksiat ini cenderung tidak tersadari oleh manusia karena jenis 

maksiat ini adalah jenis maksiat yang tidak terlihat, tidak seperti maksiat fisik 

yang cenderung sering tersadari dan terlihat. Bahkan maksiat batin dapat 

menjadi motor bagi seorang manusia untuk melakukan maksiat fisik. 

Sehingga bila maksiat batin ini belum dibersihkan atau belum dihilangkan, 

maka maksiat lahir juga tidak dapat dihilangkan. 
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Dalam suatuceramahnya Pak AR mengatakan bahwa :131 

“Kita dapat berdoa lima kali sehari dengan teratur, namun jika akhlak 

kita tetap buruk,  tetap rakus, kikir, tidak mau memperthatikan yang miskin 

dan susash maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan masuk 

surga, namun bahkan masuk neraka, kita dapat menyelesaikan puasa, namun 

jika kita tetap membicarakan keburukan orang lain, berdusta, menipu, 

sombong, makapuasa kita tidak berguna dan tidak diakui oleh Allah, marilah 

kita berdoa, berpuasa, berhaji, membayar zakat, dan di atas segalanya ini 

marilah kita memperbaiki akhlak kita.” 

Dalam hal ini menurut Pak AR akan percuma juka kita beribadah 

tetapi masih bermaksiat, bergunjing, menuruti nafsu dan sebagainya. Maka 

dari itu untuk agar kita dapat membersihkan diri kita dari akhlak tercela 

tersebut sehingga tak akan percuma kita beribadah serta munculah akhlakul 

karimah dari dalam diri.  

2. Tahalli 

Secara etimologi kata Tahalli berarti berhias. Sehingga Tahalli berarti 

menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta mengisi diri dengan 

perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan ketentuan agama baik yang 

bersifat fisik maupun batin. Definisi lain menerangkan bahwa Tahalli adalah 
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menghias diri, dengan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta 

perbuatan yang baik.132 

Pada dasarnya, hari atau jiwa manusia dapatlah dilatih, diubah, 

dikuasai, dan dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri.133 Dengan 

kata lain sikap, atau tindakan yang dicerminkan dalam bentuk perbuatan baik 

yang bersifat fisik ataupun batin dapat dilatih, dirubah menjadi sebuah 

kebiasaan dan dibentuk menjadi sebuah kepribadian. Latihan-latihan itu dapat 

dilakukan dengan cara seperti yang teah di katakan Pak AR dalam 

ceramahnya: 

“ Bahwa jalan yang paling pasti untuk membentuk akhlak yang mulia 

adalah melakukan ibadat, dengan kesadaran penuh dengan tauhid. Jalan 

yang harus dilalui dengan kesadaran adalah hasrat seseorang untuk menjadi 

ikhlas. Ikhlas menunjuk kepada orientasi mental yang sepenuhnya, tidak 

terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi, kosong, bersih, dan kekosongan 

inilah yang harus diisi dengan Allah sepenuhnya diisi dengan kebaktian 

kepada Allah, tidak pada yang lain. Bahwa sholat-sholat sunnah, termasuk 

witir, sholat dhuha, dan yang sejenisnya sangatlah dianjurkan, dan bahwa 

dzikir, wirid, bukanlah monopoli tarekat, dan boleh dipraktikkan bilamana 

hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesalehan seseorang serta ikhlas 

dalam beribadah maupun dalam bermu’amalah”.  
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3. Tajalli 

Tahap Tajalli di gapai oleh seorang hamba ketika mereka telah mampu 

melewati tahap Takhalli dan Tahalli. Hal ini berarti untuk menempuh tahap 

Tajalli seorang hamba harus melakukan suatu usaha serta latihan-latihan 

kejiwaan atau kerohanian, yakni dengan membersihkan dirinya dari penyakit-

penyakit jiwa seperti berbagai bentuk perbuatan maksiat dan tercela, 

kemegahan dan kenikmatan dunia lalu mengisinya dengan perbuatan-

perbuatan, sikap, dan sifat-sifat yang terpuji, memperbanyak dzikir, ingat 

kepada Allah, memperbanyak ibadah dan menghiasi diri dengan amalan-

amalan mahmudah yang dapat menghilangkan penyakit jiwa dalam hati atau 

dir seorang hamba. 

Tahap Tajalli tentu saja tidak hanya dapat ditempuh dengan 

melakukan latihan-latihan kejiwaan yang tersebut di atas, namun latihan-

latihan tersebut harus lah dapat ia rubah menjadi sebuah kebiasaan dan 

membentuknya menjadi sebuah kepribadian. Hal ini berarti, untuk menempuh 

jalan kepada Allah dan membuka tabir yang menghijab manusia dengan 

Allah, seseorang harus terus melakukan hal-hal yang dapat terus 

mengingatkannya kepada Allah, seperti banyak berdzikir dan semacamnya 

juga harus mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat 

membuatnya lupa dengan Allah seperti halnya maksiat dan semacamnya. 

 



 

4. Munajat 

Munajat berarti melaporkan segala aktivitas yang dilakukan kehadirat 

Allah SWT.134 Maksudnya adalah dalam munajat seseorang mengeluh dan 

mengadu kepada Allah tentang kehidupan yang seorang hamba alami dengan 

untaian-untaian kalimat yang indah diiringi dengan pujian-pujian kebesaran 

nama Allah. 

Munajat biasanya dilakukan dalam suasana yang hening teriring 

dengan deraian air mata dan ungkapan hati yang begitu dalam. Hal ini adalah 

bentuk dari sebuah do’a yang diungkapkan dengan rasa penuh keridhaan 

untuk bertemu dengan Allah SWT. 

Para kaum sufi pun berpandangan bahwa tetesan-tetesan air mata 

merupakan suatu tanda penyeselan diri atas kesalahan-kesalahan yang tidak 

sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga, bermunajat dengan do’a dan 

penyesalan yang begitu mendalam atas semua kesalahan  yang diiringi dengan 

tetesan-tetesan air mata merupakan salah satu cara untuk memperdalam rasa 

ketuhanan dan mendekatkan diri kepada Allah. 

5. Muraqabah 

Muraqabah menurut arti bahasa berasal dari kata raqib yang berarti 

penjaga atau pengawal. Muraqabah menurut kalangan sufi mengandung 

pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah 
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dalam keadaan diawasi-Nya. 135 Muraqabah juga dapat diartikan merasakan 

kesertaan Allah, merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla di setiap waktu 

dan keadaan serta merasakan kebersamaan-Nya di kala sepi atau pun ramai.136 

Sikap muraqabah ini akan menghadirkan kesadaran pada diri dan jiwa 

seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat oleh Allah setiap waktu dan 

dalam setiap kondisi apapun. Sehingga dengan adanya kesadaran ini 

seseorang akan meneliti apa-apa yang mereka telah lakukan dalam kehidupan 

sehari-hari, apakah ini sudah sesuai dengan kehendak Allah atau malah 

menyimpang dari apa yang di tentukan-Nya. 

Disamping itu ada satu istilah yang disebut dengan sikap mental 

muqorobah, yakni sikap selalu memandang Allah dengan mata hati (Vision of 

Heart). Sebaliknya, ia pun juga menyadari bahwa Allah juga melihatnya, 

mengawasinya, dan memandangnya dengan sangat penuh perhatian. 

6. Muhasabah  

Muhasabah didefinisikan dengan meyakini bahwa Allah mengetahui 

segala fikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang 

menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah.137Di dalam muhasabah, 

seseorang terus-menerus melakukan analisis terhadap diri dan jiwa beserta 

sikap dan keadaannya yang selalu berubah-ubah. Seperti yang dikatakan oleh 
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Al-Ghazali: “selalu memikirkan dan merenungkan apa yang telah diperbuat 

dan yang akan diperbuat”. 

Dengan demikian sikap muhasabah adalah salah satu sikap mental 

yang harus ditanamkan dalam diri dan jiwa agar dapat meningkatkan kualitas 

keimanan kita terhadap Allah SWT. Sehingga sikap mental ini akan dapat 

meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT, dan membukakan jalan 

untuk menuju kepada Allah SWT. 

Dapat kita lihat dalam sifat dan pemikiran Pak AR. Pak AR sudah 

mencontohkan pada prilaku hidupnya yang sangat sederhana, jujur dan ikhlas. 

Pada hak akhlak, Pak AR selalu menekankan soal kejujuran, empati terhadap 

orang lain, suka menolong orang, suka memberikan kemudahan, dan suka 

bersedekah. Rasanya banyak sekali sikap hidupnya yang menunjukan dirinya 

adalah seorang sufi. Dan sudah cocok jika beliau di juluki sufi yang 

memimpin Muhammadiyah.  

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian mengenai bagaimana tasawuf dalam Muhammadiyah 

dan tasawuf dalam pemikiran AR. Fakhruddin serta coraknya, maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tasawuf secara formal memang  terkesan tidak ada  di Muhammadiyah, hal 

ini dikarenakan menurut mereka tasawuf terkesan mengabaikan syariah dan 

karena lebih menekankan aspek esoterik dan etik. Namun mendapat ini telah 

tergeserkan dengan adanya beberapa penelitian yang di lakukan oleh para 

intelektual muslim yang menghasilkan bahwa  sebenarnya di dalam 

Muhammadiyah itu terdapat tasawuf. Hal ini di buktikan oleh sosok 

pemimpin Muhammadiyah terlama yaitu AR Fakhruddin yang sangat dekat 

dengan sufisme. Hal ini di lihat dari pemikiran dan kehidupan Pak AR 

sendiri.  Tasawuf  menurut AR. Fakhruddin juga adalah prilaku berpaling 

dari segala sesuatu kecuali Allah, hanya menginginkan ridho Allah semata. 

Menolak hiasan-hiasan dunia, kenikmatan harta benda, kemegahan, dan 

membenci hal-hal yang dapat melalaikan ibadah. Menurut AR. Fakhruddin 

bahwa manusia yang tidak ada gunanya, tidak berlebihan dan bermewahan 

dalam hidupnya. Bahwa kesenangan dan kegelisahan resah dan gelisah, 

kondisi yang demikian ini juga dapat menjauhkan diri dari Allah. 



 

2. Secara aktual karakteristik pemikiran Tasawuf Pak AR sendiri dapat dilihat 

dari ajarannya, ceramahnya, dan sikap hidup, serta kepribadiannya adalah 

tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang lebih menekankan pada dimensi akhlakul 

karimah. Tasawuf akhlaqi ini bisa dipandang sebagai sebuah tatanan dasar 

untuk menjaga akhlak manusia, atau dalam bahasa sosialnya, yaitu moralitas 

masyarakat. Oleh karena itu, tasawuf akhlaki merupakan kajian ilmu yang 

sangat memerlukan praktik untuk menguasainya. Tidak hanya berupa teori 

sebagai sebuah pengetahuan, tetapi harus dilakukan dengan aktifitas 

kehidupan manusia. Dan AR  Fakhruddin telah membuktiakan dan 

mencontohkannya.  

 
B. Saran-saran 

 
Setelah mengadakan pembahasan tentang tasawuuf dalam prespektif 

Muhammadiyah, khususnya dalam tasawuf menurut tokoh Muhammadiyah 

yaitu AR. Fakhruddin, maka penulis memberikan beberapa saran: 

1. Untuk warga Muhammadiyah yang masih emiliki pandangan negatif 

terhadap tasawuf, perlu meluruskan kembali pandangannya tentang 

tasawuf. Karena sebenarnya tasawuf bukanlah gerakan anti kemapanan 

atau pro kemiskinan, anti sosial, dan dapat membimbing seseorang untuk 

melakukan pola hidup sederhana meskipun dunia ada di tangannya. 



 

2. Kepada masyarakat pelaku tasawuf untuk tidak terjebak dalam prilaku 

tasawuf yang benar-benar menjauhkan diri dari dunia dan tidak 

memperdulikan keadaan sekitar, karena manusia diciptakan untuk menjadi 

khalifah (wakil) Allah untuk memakmurkan bumi dan saling tolong 

menolong antar sesama. 
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